
Gmina Przystajń
42-141 Przystajń, ul. Częstochowska 5,  

tel. 34 3191153, 34 3191154,
e-mail: wodociag@gminaprzystajn.pl

Wnioskodawca        Przystajń, dnia .................................

IMIĘ I NAZWISKO / NAZWA:

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

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

ADRES ZAMIESZKANIA / SIEDZIBY:

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

TELEFON KONTAKTOWY (opcjonalnie):

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

ADRES E-MAIL (opcjonalnie):

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

GMINA PRZYSTAJŃ
ul. Częstochowska 5
42-141 Przystajń

WWNIOSEKNIOSEK  
OO  WYDANIEWYDANIE  WARUNKÓWWARUNKÓW  PRZYŁĄCZENIAPRZYŁĄCZENIA  DODO  SIECISIECI  WODOCIĄGOWEJWODOCIĄGOWEJ

1. Lokalizacja nieruchomości lub obiektu, którego dotyczy wniosek:

 adres: ……………………………………...…………………………………………....................

 nr ewidencyjny działki: ………………………………………………………………...................

2. Przeznaczenie i sposób wykorzystania nieruchomości lub obiektu, który ma zostać  

    przyłączony do sieci wodociągowej:

Obiekt*:

□ istniejący

□ projektowany

□ działka niezabudowana

Rodzaj zabudowy*:

□ budynek mieszkalny jednorodzinny, w tym znajdujący się w zabudowie zagrodowej

□ inna zabudowa (określić szczegółowo przeznaczenie i sposób wykorzystania):

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

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



Gmina Przystajń
42-141 Przystajń, ul. Częstochowska 5,  

tel. 34 3191153, 34 3191154,
e-mail: wodociag@gminaprzystajn.pl

3. Zapotrzebowanie na wodę

średniodobowe
zapotrzebowanie na wodę 

Qśrd  [m³/d]

maksymalne godzinowe
zapotrzebowanie na wodę 

Qhmax  [m³/h]

Cele bytowe

Cele technologiczne

Cele inne 
(określić jakie):

…………………………

Cele przeciwpożarowe    Q [dm³ /s]: ……….………………………………………….………….

4. Planowany termin rozpoczęcia poboru wody (opcjonalnie)   ……………………...…………

5. Dodatkowe informacje (opcjonalnie):

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

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

6. Załączniki:

 plan zabudowy** lub szkic sytuacyjny***, określający usytuowanie przyłącza w stosunku 

do  istniejącej  sieci  wodociągowej  oraz  innych  obiektów  i  sieci  uzbrojenia  terenu 

(załącznik obowiązkowy),

 inne: …………………………………………………………………………………………………

Pouczenie:
1. Przedsiębiorstwo wodociągowe wydaje warunki przyłączenia do sieci albo uzasadnia odmowę ich wydania, w 
terminie:
1)  21  dni  od  dnia  złożenia  wniosku  o  wydanie  warunków  przyłączenia  do  sieci,  w  przypadku  budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych, w tym znajdujących się w zabudowie zagrodowej;
2) 45 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w pozostałych przypadkach.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przedsiębiorstwo wodociągowe może przedłużyć terminy określone 
w pkt. 1 powyżej, odpowiednio o kolejne 21 albo 45 dni, po uprzednim zawiadomieniu podmiotu ubiegającego się o 
przyłączenie do sieci z podaniem uzasadnienia przyczyn tego przedłużenia.
3. Do terminów określonych w pkt 1 i 2 powyżej nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do 
dokonania określonych czynności, terminów na uzupełnienie wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci,  
okresów innych opóźnień spowodowanych z winy podmiotu wnioskującego o przyłączenie do sieci albo z przyczyn 
niezależnych od przedsiębiorstwa wodociągowego.



Gmina Przystajń
42-141 Przystajń, ul. Częstochowska 5,  

tel. 34 3191153, 34 3191154,
e-mail: wodociag@gminaprzystajn.pl

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w  
sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane w 
skrócie RODO, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), informujemy że:

1) administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Wójt  Gminy  Przystajń,  42-141  Przystajń,  ul. 
Częstochowska 5,

2) kontakt  z  Inspektorem  Ochrony  Danych  Osobowych:  zkido@onet.pl  lub  pisemnie  na  adres  siedziby 
administratora,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji złożonego wniosku na podstawie art. 6 ust. 
1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych,

4) Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym do uzyskania danych 
osobowych  na  podstawie  przepisów  prawa  oraz  podmiotom  współpracującym  z  Gminą  Przystajń 
obsługującym systemy informatyczne zgodnie z zawartymi umowami oraz umowami powierzenia danych,

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,
6) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania 

wynikającego z przepisów prawa,
7) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, ich 

sprostowania (poprawienia) lub uzupełnienia danych jeżeli dane osobowe są niezgodne z rzeczywistością, 
usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem, wniesienia żądania ograniczenia 
przetwarzania,  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie 
danych osobowych, przenoszenia danych,

8) ma  Pani/Pan  prawo  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego  –  Prezes  Urzędu  Ochrony  Danych 
Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2),

9) podanie  przez  Pana/Panią  danych  osobowych  jest  dobrowolne,  jednakże  niepodanie  danych  może 
skutkować niemożliwością realizacji wniosku,

10) Pana/Pani  dane  nie  będą   wykorzystywane  do  zautomatyzowanego  podejmowania  decyzji  ani  do 
profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia RODO.

Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia  
2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji usługi.

.........................................................
[PODPIS WNIOSKODAWCY]

Uwagi:

Odbiór warunków*: □ OSOBIŚCIE □ ODESŁAĆ POCZTĄ

* Zaznaczyć właściwą odpowiedź znakiem:  X
** szkic sytuacyjny – za szkic uważa się naniesienie trasy przyłącza na aktualnej kopii mapy zasadniczej, mapie do celów 
projektowych  lub  też  naniesienie  trasy  przyłącza  z  domiarami  uwzględniającymi  odległości  od  granic  działki  oraz 
infrastruktury nadziemnej i podziemnej
*** plan zabudowy – mapa zasadnicza lub mapa do celów projektowych z rozrysowanym planem przyłącza i domiarami 
uwzględniającymi odległości od granic działki oraz infrastruktury nadziemnej i podziemnej wraz z tabelą oraz podpisem osoby 
opracowującej
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