
Radzyń Chełmiński, dnia …………………………………

Urząd Miasta i Gminy 
w Radzyniu Chełmińskim
ul. Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9
87-220 Radzyń Chełmiński

WNIOSEK
o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej

I. Dane podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci:

1. Imię i nazwisko/Nazwa* 
……………………………………………………………………………

2. Adres zamieszkania/siedziba podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci*:
……………………………………………………………………………

3. Pozostałe informacje**:
 3.1 telefon: …………………………………………………………….
 3.2 NIP (nie dotyczy osób fizycznych)*: ………………………………………

II. Określenie potrzeb podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci:

4. Obiekt*: 
    istniejący          projektowany      rozbudowywany 

5. Przyłączenie do sieci*: 
    wodociągowej        kanalizacji sanitarnej  

6. Informacja o przeznaczeniu nieruchomości*: 
□ budynek jednorodzinny 
□ budynek wielorodzinny – liczba lokali w budynku - ……….
□ inny obiekt: 
……………………………………………………………………………
(wpisać rodzaj obiektu)

7. Lokalizacja nieruchomości lub obiektu, który ma zostać przyłączony do sieci*:
 miejscowość ……………………………………………………..
 ulica ……………………………………………………………..
 nr działki: ………………………………………………………..

8. Zapotrzebowanie na wodę i odbioru ścieków (jednego lokalu)*:
   (dane określone przez projektanta instalacji sanitarnych lub odczytane z projektu budowlanego budynku)

Zapotrzebowanie na  wodę* 
Średnie dobowe Qdśr

[m3/d]
Maksymalne godzinowe

Qhmax [m3/h]
Przepływ obliczeniowy 
(według PN-92/B-0176)

q [dm3/s]

bytowe 
technologiczne 

przeciwpożarowe 
inne



Odprowadzenie ścieków* 
Średnie dobowe Qdśr

[m3/d]
Maksymalne godzinowe

Qhmax [m3/h]
X

bytowe X
przemysłowe X

9. Wielkość ładunku zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych odprowadzanych z 
nieruchomości/obiektu*:

BZT5 ChZT Zawiesina
ogólna

Azot ogólny Fosfor
ogólny

przemysłowe 

10. Nieruchomość posiada własne ujęcie wody*: 
    TAK                   NIE

11. Nieruchomość posiada zbiornik bezodpływowy*:
    TAK                   NIE

12. Oświadczam, że posiadam tytuł prawny do przedmiotowej nieruchomości jako*:
   właściciel,
   współwłaściciel – udział:......................................,
   najemca/dzierżawca - umowa najmu/dzierżawy zawarta  od dnia 
…………………….. do dnia ……………………………….
   użytkownik wieczysty. 

13. Do wniosku załączam*:
 plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza w 
stosunku do istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów 
i sieci uzbrojenia terenu, 
 odpis z właściwego rejestru (w przypadku przedsiębiorców*)
 inne ……………………………………………………………

*pole obowiązkowe
** pole nieobowiązkowe 
***konieczne załączenie upoważnienia  

    Podpis Wnioskodawcy lub osoby upoważnionej*** 



Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobo -
wych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U-
.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

1) Administratorem  Pani/  Pana   danych  jest Burmistrz  Radzynia  Chełmińskiego,  z  siedzibą
w Radzyniu Chełmińskim przy Pl. Towarzystwa Jaszczurczego 9, tel.: (56) 6886001, 6886087,
6886010, sekretariat: wewnętrzny 130, adres e- mail: urzad@radzynchelminski.eu.

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować
we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem ad-
resu e mail: liodo@radzynchelminski.eu lub pisemnie pod adres Administratora.

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wydania warunków przyłączenia do sieci
wodociągowej i kanalizacji sanitarnej budynku, tj. gdyż jest to niezbędne do wypełnienia obo-
wiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w związku z Ustawą
z dnia z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 2028). W przypadku dobrowolnego udostępniania przez Pań-
stwa danych osobowych innych niż wynikające z obowiązku prawnego, podstawę legalizującą
ich przetwarzanie stanowi wyrażona zgoda na przetwarzanie swoich danych osobowych (art.  6
ust. 1 lit. a RODO). Udostępnione dobrowolnie dane będą przetwarzane w celu wydania warun-
ków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej budynku.

4) Pani/Pana dane  osobowe  będą  przetwarzane  przez  okres  niezbędny  do  realizacji  ww.  celu
z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym
przepisów archiwalnych tj. 5 lat. Natomiast z przypadku danych podanych dobrowolnie – co do
zasady do czasu wycofania przez Państwa zgody na ich przetwarzanie.

5) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zauto-
matyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.

6) Pani/Pana dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obej-
mujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

7) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Państwu następujące
prawa:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d) w  przypadku  gdy  przetwarzanie  odbywa  się  na  podstawie  wyrażonej  zgody  

(art. 6 ust. 1 lit. a RODO) - prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez  wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej  cofnię-
ciem;

e) prawo  wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych  
(ul.  Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji,  gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych  narusza  przepisy  ogólnego  rozporządzenia  o  ochronie  danych  osobowych
(RODO);

8) Podanie przez Państwa danych osobowych w związku z ciążącym na Administratorze obowiąz-
kiem prawnym jest obowiązkowe, a ich nieprzekazanie skutkować będzie brakiem realizacji
celu, o którym mowa w punkcie 3. Nieprzekazanie danych udostępnianych dobrowolnie pozo-
staje bez wpływu na rozpoznanie sprawy. 

9) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powie-
rzenia  przetwarzania  danych osobowych,  a  także podmiotom lub organom uprawnionym na
podstawie przepisów prawa.

…………………………………………..

                  (data i podpis) 

mailto:liodo@radzynchelminski.eu







