
 Wnioskodawca      Pruszcz, dnia............................... 

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

......................................................... 
 (imię i nazwisko / firma przedsiębiorcy) 

 

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

......................................................... 
        (adres) 

 

......................................................... 
          (NIP przedsiębiorcy) 

 

......................................................... 
 (nr telefonu: komórkowy, stacjonarny) 

 

......................................................... 
                (adres e-mail)* 

        Spółka Komunalna „BŁYSK” Sp. z o. o. 

        ul. Wyzwolenia 1 

        86-120 Pruszcz 

 

 

WNIOSEK O WYDANIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH PRZYŁĄCZENIA DO SIECI 

WODOCIĄGOWEJ/KANALIZACYJNEJ 

 
1. Proszę o wydanie warunków przyłączenia nieruchomości do sieci: 

□ wodociągowej 

□ kanalizacyjne 

□ wodociągowej i kanalizacyjne 

 

2. Rodzaj obiektu: 
 

…............................................................................................................................ ................................................................

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

3. Lokalizacja obiektu (adres), nr działki : 

…............................................................................................................................................................................................

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

4. Przeznaczenie wody na cele : 

□ bytowe 

□ gospodarcze / przemysłowe / inne 

 

Zapotrzebowanie w zakresie dostawy wody w ilości do …................................ m3/d 
 

5. Rodzaj i ilość odprowadzanych ścieków: 

□ ścieki bytowe:  do ….......................... m3/d 

□ ścieki przemysłowe:  do …......................... m3/d 



o składzie (dotyczy zakładów produkujących ścieki inne niż bytowe): 

□ BZT5  ........................  □ ChZTcr  …....................... 

□ Zawiesiny ogólne  ….................... □ Azot ogólny   …....................... 

□ Metale ciężkie ….................... □ Odczyn pH  …....................... 

□ Temperatura  ….................... □ Substancje ekstrahujące się eterem naftowym …................. 

 

6. Przyłącze zamierzam wykonać w terminie do (podać miesiąc, rok): …............................ 
 

 

Załączniki: 

Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci wodociągowej 

lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu. 

 

UWAGA: 
Warunki techniczne doprowadzenia wody i odprowadzenia ścieków wydawane sią w terminie:  

- 21 dni – od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w przypadku budynków mieszkalnych 

jednorodzinnych, w tym znajdujących się w zabudowie zagrodowej;  

- 45 dni – od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w pozostałych przypadkach.  

 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych 
1.Administratorem Państwa danych osobowych zebranych i przetwarzanych w związku ze złożeniem niniejszego wniosku jest Spółka Komunalna 

„BŁYSK” Sp. z o.o. W Pruszczu. Dane kontaktowe administratora: Pruszcz (86-120), ul. Wyzwolenia 1, adres e-mail: spolkablysk@poczta.onet.pl, 
numer telefonu: 52 562 70 99. 

2.Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu określenia warunków na jakich może nastąpić przyłączenie nieruchomości do sieci. 

3.Podstawą prawną przetwarzanych danych jest art. 6 ust. 1 lit. b oraz cRODO1w związku z ustawą z dnia 7 czerwca 2001r. O zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. 

4.Państwa dane osobowe mogą być przekazywane osobom upoważnionym przez SK BŁYSK –pracownikom i współpracownikom, którzy muszą 

mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, tj. podmiotom 
zapewniającym obsługę informatyczną oraz innym podmiotom na podstawie obowiązujących przepisów. 
5.Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla wykonania czynności związanych z przedmiotem wniosku oraz okres wykonania 

umowy, a także przez okres konieczny w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami jak również przez okres przewidziany dla archiwizacji 
dokumentów zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

6.Zgodnie z RODO przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ograniczenia 

przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 
7.Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8.Podanie danych osobowych jest warunkiem wydania warunków przyłączenia nieruchomości oraz zawarcia umowy i Wnioskodawca jest  

zobowiązany do ich podania. Niepodanie danych osobowych wiąże się z niemożliwością wydania warunków a w konsekwencji zawarcia umowy. 
9.W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. 
 

 
 

 

 
 

 

 
….............................................................................................                                  

                        (podpis wnioskodawcy)  

 
         ….........................................................................................     

        (data, podpis przyjmującego wniosek) 


