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REJONOWE  PRZEDSIĘBIORSTWO  WODOCIĄGÓW 

I  KANALIZACJI  W  BRZESKU  Spółka z o.o. 

32 - 800 Brzesko  ul. Solskiego 13 

tel. 14 66 26 510, 14 66 26 541, tel./fax. 14 66 26 511 

www.rpwikbrzesko.com.pl; e-mail: sekretariat@rpwikbrzesko.com.pl 

 

Brzesko dnia:                 
…………………………………………………………… 

WNIOSKODAWCA:                                                                                 

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

 (nazwisko i imię/ nazwa firmy) 
 

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

 (adres zamieszkania/siedziby) 
 

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

 (adres do korespondencji) 
 

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

 (adres e-mail) 
 

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

 (telefon) 

WNIOSEK O WYDANIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH PRZYŁĄCZENIA DO SIECI 

 

Proszę o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej*. 

Rodzaj obiektu: 

 budynek mieszkalny jednorodzinny 

 inna zabudowa ………………………………………………………………………………………………………. 

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

Lokalizacja nieruchomości/ obiektu, który ma zostać przyłączony do sieci: 

Miejscowość                                                                                                    
                   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………  

Ulica                                                                                                                
                                                          ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………  

Nr działki                                                                                                         
                                                          ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………  

 Oświadczam, że posiadam tytuł prawny do korzystania z nieruchomości 

Zapotrzebowanie na wodę na cele: 

bytowe:                 Qdsr………………… [m3/d]      Qhmax………………… [m3/h]  
(średnio dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego z 4 osobową rodziną przyjmuje się Qdsr 0,4 [m3/d] a Qhmax 0,05 [m3/h]) 
 

technologiczne:     Qdsr………………… [m3/d]      Qhmax………………… [m3/h]  

przeciwpożarowe: Qdsr………………… [m3/d]      Qhmax………………… [m3/h]  

inne:……………... Qdsr………………… [m3/d]      Qhmax………………… [m3/h]  

Ilość i jakość odprowadzanych ścieków: 

I. ilość ścieków: 

 ścieki bytowe                   ………………… m3/d 
 

 ścieki przemysłowe         ………………… m3/d 
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II. Jakość odprowadzanych ścieków określona za pomocą wskaźników zanieczyszczeń ścieków wg Tab. 1 

Tab. 1. 

GRUPA  A 

1. Temperatura      ‹ 35 0C 

2. Odczyn (pH)      6,5 ÷ 9,5 

GRUPA  B 

3. BZT5     500,0 mg O2/dm
3
  

4. ChZTCr                      800,0  mg O2/dm
3
  

5. Fosfor ogólny      10,0  mg P/dm
3
  

6. Zawiesina ogólna            500,0  mg/dm
3
  

GRUPA  C 

Pozostałe wskaźniki wymienione w  załączniku nr 1 i w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 
w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń 
kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 136 poz. 964).  

 

Oświadczam, że wartości wskaźników zanieczyszczeń w odprowadzanych ściekach: 

 nie będą przekraczać wartości określonych w Tab. 1. 
 

 będą przekraczać wartości określone w Tab. 1. w zakresie: 
 

1 ……………….………… 2 ……………….………… 3 ……………….………… 

4 ……………….………… 5 ……………….………… 6 ……………….………… 
 

Oświadczam, że odprowadzane ścieki (dotyczy dostawców ścieków przemysłowych): 

 nie będą zawierać substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie 
w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia 
wodnoprawnego 

 będą zawierać substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w 
ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego 

Załączniki: 

1. Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci 
wodociągowej i/lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu 1) 

2. Projekt zagospodarowania działki 2) 
 
1) załącznik obowiązkowy 
2) brak załącznika nie stanowi braku formalnego 

 

                                                                                                          …………………………………………………… 

 (podpis Wnioskodawcy) 

 
 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – dotyczy osób fizycznych  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU)2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku 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, dalej: 
RODO) informujemy Pana/Panią, że : 

1. Administratorem Danych Osobowych jest Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku sp. z o.o.  adres: ul. Ludwika Solskiego 13, 32-800 Brzesko, 
telefon: centrala (14) 6626510, e-mail:sekretariat@rpwikbrzesko.com.pl. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Rejonowym Przedsiębiorstwie 
Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku sp. z o.o. sprawuje Inspektor Ochrony Danych Osobowych (dalej: „Inspektor”): adres : Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. 
Ludwika Solskiego 13, 32-800 Brzesko, e-mail: iodo@rpwikbrzesko.com.pl Dodatkowe dane osobowe Inspektora dostępne są na stronie: www.rpwikbrzesko.com.pl. 
Może Pan/Pani kontaktować się z Inspektorem we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych.  

2. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze polegającego na zaopatrzeniu w wodę lub/i 
odprowadzaniu ścieków, wykonania przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit 
c. RODO.   

3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia umowy, a po tym czasie w innych zgodnych z prawem celach, w tym do czasu zabezpieczenia 
ewentualnych roszczeń wynikających z realizacji niniejszej umowy. Szczegółowe okresy przechowywania Pani/Pana danych osobowych przewidziane są w przepisach 
prawa cywilnego oraz przepisach o rachunkowości. 

4. Odbiorcami Pana/Pani danych będą: 
- dostawcy systemów IT, z którymi współpracuje administrator, w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania systemów IT, 
- podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską – w celu dostarczenia korespondencji, 
- podmioty prowadzące działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) - w celu dokonania zwrotów lub w celu zapewnienia  usługi polecenia zapłaty, 
- inni uprawnieni odbiorcy lub kategorie odbiorców danych osobowych w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa albo umowy. 

5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej. 
6. Przysługuje  Panu/Pani prawo: 

- dostępu do swoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych, 
- sprostowania lub uzupełnienia danych, 
- usunięcia danych w przypadkach przewidzianych prawem, 
- wniesienia ograniczenia żądania przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, 
- prawo wniesienia sprzeciwu, 

7. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez administratora danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu 
nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

8. Pana/Pani dane osobowe nie będą też poddawane procesowi profilowania.  

 
 

                                                                                                          …………………………………………………… 

       (podpis Wnioskodawcy) 
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