
* niepotrzebne skreślić 

         ………….………………………………… 
                   Miejscowość, data 

………….……………………………………………………….. 
                  Imię i Nazwisko Wnioskodawcy 

 

………….……………………………………………………….. 

  

………….……………………………………………………….. 
             Adres zamieszkania 

 

………….……………………………………………………….. 
           Nr kontaktowy 

 

………….……………………………………………………….. 
   e-mail 

 

 

WNIOSEK 

o wydanie warunków technicznych podłączenia do sieci 

  wodociągowej      kanalizacyjnej 

 

Informacje o obiekcie:  

        obiekt istniejący             obiekt projektowany 
 

Rodzaj zabudowy: 

        zabudowa jednorodzinna    zabudowa wielorodzinna  inna………………………. 

 

………….…………………………………………………………………………                              ………………………………….. 
Nazwa obiektu (budynek mieszkalny/usługowy/przemysłowy/inny…)                Nr działki 

 

………….………………………………………………………………………… 
           Adres obiektu (miejscowość, ulica, numer) 

 

Zapotrzebowanie na wodę:  

- cele bytowe:   Qd,śr=……………… m3/dobę, Qmax,h=,…………………………max m3/h 

- cele technologiczne:  Qd,śr=……………… m3/dobę, Qmax,h=,…………………………max m3/h 

- przeciwpożarowe:  Qd,śr=……………… m3/dobę, Qmax,h=,…………………………max m3/h 

- inne:    Qd,śr=……………… m3/dobę, Qmax,h=,…………………………max m3/h 

 

Przeznaczenie i sposób wykorzystywania nieruchomości/obiektu: mieszkalny / usługowy / przemysłowy / 

produkcja / logistyka / inny…………………………………….* 

 

Ilość ścieków i wielkości ładunku zanieczyszczeń:  
 

        ścieki  bytowe: Qd,śr=……………… m3/dobę, Qmax,h=,……………max m3/h 

pH: 6,5 – 9,5, ChZT < 850 mgO2/dm3, BZT5 < 400 mgO2/dm3, Zawiesina < 350 mg/dm3, Azot ogólny < 80 mgN/dm3,  

Fosfor ogólny < 11 mgP/dm3 
 

        ścieki przemysłowe: Qd,śr=……………… m3/dobę, Qmax,h=,……………max m3/h 

pH: ………….., ChZT:  ………….. mgO2/dm3, BZT5: ………. mgO2/dm3, Zawiesina: ……… mg/dm3,  

Azot ogólny: ………..mgN/dm3, Fosfor ogólny: ………….. mgP/dm3, inne: ……………………………………………… 

 

Wymagane załączniki:        plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza/y w stosunku do 

istniejącej sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu. 

 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej moich danych osobowych przez Ecol-Unicon Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy 

ul. Równej 2 w celach niezbędnych do przyłączenia do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. Przyjmuję do wiadomości, że mam prawo żądania 

informacji o zakresie przetwarzania moich danych osobowych, prawo do treści tych danych, ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania w 

sytuacji, gdy są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe. 

 

 

…………………………………………………………………. 
Czytelny podpis Wnioskodawcy/Inwestora 

Ecol-Unicon Sp. z o.o. 

ul. Równa 2 

80-067 Gdańsk 



* niepotrzebne skreślić 

 

1. Administratorem danych osobowych jest Ecol-Unicon Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Równa 2, 80-067 Gdańsk  

2. Dane osobowe Odbiorcy przetwarzane są przez Administratora wyłącznie:  

a. w celu wykonania określonych prawnie obowiązków i zadań realizowanych dla dobra publicznego, w szczególności 

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

(Dz.U.2017.328 j.t. z późn. zm.), a także związanych z rozpatrywaniem reklamacji Odbiorcy;  

b. w pozostałych celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą Administratora, w tym w celu dochodzenia 

roszczeń z tytułu prowadzenia działalności oraz do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów Administratora w tym 

realizacji żądań uprawnionych organów i służb (w takiej sytuacji Administrator danych zawsze weryfikuje legalność żądania 

służb i organów dotyczących udostępniania danych osobowych Odbiorcy). 

3. Podanie adresu e-mail i numeru telefonu jest dobrowolne, lecz ich podanie ułatwi Administratorowi kontakt  

z Wnioskodawcą w celu realizacji wniosku. Wskazane w niniejszym ustępie dane nie będą wykorzystane w innych celach, niż 

realizacja niniejszego wniosku. Zgoda na przetwarzanie adresu e-mail oraz numeru telefonu może być w każdej chwili wycofana 

poprzez złożenie pisemnego wniosku do Administratora.  

4. Podanie pozostałych danych osobowych wskazanych we wniosku jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji wniosku  

i weryfikacji tożsamości Odbiorcy.  

5. Dane osobowe Odbiorcy będą przechowywane przez okres niezbędny w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących 

na Administratorze oraz na czas zgodny z obowiązującymi przepisami.  

6. Wnioskodawca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, a także prawo do ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania. Wnioskodawca może skorzystać ze wskazanych uprawnień w Punkcie Obsługi Klienta, za 

pośrednictwem korespondencji e-mail lub listownej.  

7. Wnioskodawca ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

8. Na podstawie obowiązujących przepisów (w tym RODO) Administrator może przekazać dane osobowe Odbiorcy innym 

podmiotom współpracującym i świadczącym usługi na rzecz Administratora, które są niezbędne do realizacji wniosku (m.in. 

utrzymanie systemów informatycznych, obsługa rachunkowo-księgowa). W takim przypadku Administrator wymaga od 

podmiotów współpracujących zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz wykorzystania ich jedynie do realizacji 

usług związanych ze świadczeniem usług przez Administratora.  

9. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Ecol-Unicon Sp. z o.o. możliwy jest za pomocą adresu e-mail:  

iodo@ecol-unicon.com. 

 

 


