
Siemkowice, dnia .................................... 

 

............................................................. 
           imię i nazwisko 

 

............................................................. 

 

.............................................................                                Urząd Gminy Siemkowice 
        adres zamieszkania / siedziba                                         Plac Wolności 1, 98-354 Siemkowice 

............................................................. 
                                  telefon-dobrowolne 

 
 

WNIOSEK 

o wydanie warunków przyłączenia do sieci 

 
 Proszę o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej*, kanalizacyjnej* 

nieruchomości położonej przy ul. ............................................ w ...........................................................,  

działka nr geodezyjny .................................... .  

1. Zapotrzebowanie na: 

a. wodę  - .................................... m3/d 

b. odprowadzenie ścieków - .................................... m3/d 

2. Rodzaj i parametry instalacji odbiorczych - ................................................................................. 

....................................................................................................................................................... 

3. Przeznaczenie i charakterystyka zużycia wody - ......................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

4. Rodzaj ścieków (bytowe/przemysłowe/komunalne)* - ................................................................ 

5. Planowany termin rozpoczęcia: 

a. pobór wody*    - ................................... 

b. odprowadzenia ścieków*  - ................................... 

Załączniki: 

1. 2 sztuki mapy sytuacyjno – wysokościowej określającej przedmiotową nieruchomość wraz z istniejącą 

siecią wodociągową lub kanalizacją oraz innymi obiektami i urządzeniami uzbrojenia terenu  

 
 

 

…………………………………………. 

czytelny podpis 

 

 

* niepotrzebne skreślić 



Klauzula informacyjna 
 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych informujemy, iż:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Siemkowice z siedzibą  

w Siemkowicach Plac Wolności 1,  98-354 Siemkowice. 

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu 

realizacji ustawowych zadań gminy oraz przepisów prawa i nie będą udostępniane innym podmiotom niż 

upoważnione na podstawie przepisów prawa; 

3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, oraz prawa do kontroli 

przetwarzanych danych osobowych 

4. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem, w tym: 

 

 ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 

(Dz.U. 2001 nr 72 poz. 747 

 ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257  

z późn. zm.) jest obligatoryjne, a w pozostałych przypadkach ma charakter dobrowolny 

 

 

 

 

 


