
Data wniosku*:……………………………………………… 
 
 
 
 
 

 
Data wpływu do ETS:……………………………………… 

 

WNIOSEK O WYDANIE WARUNKÓW 

PODŁĄCZENIA DO SIECI WODOCIAGOWEJ 
 

 
DANE PODMIOTU UBIEGAJACEGO SIĘ O PRZYŁĄCZE DO SIECI 

 
Imię i nazwisko lub nazwa*: 
 

 
Adres zamieszkania/ siedziby*: 
 
 

 
Informacje dodatkowe**: 

 
Tel. …………………………………………., e-mail: ………………………………………………................................................... 

 
NIP: ………………………………………………………………. 
 

LOKALIZACJA NIERUCHOMOŚCI LUB OBIEKTU KTÓREGO DOTYCZY WNIOSEK* 

 
miejscowość:…………………………………………………, ulica:……………………………………………., nr:………………………… 

 
nr działki:…………………………………………., nr ks. wieczystej**………………………………………………………………….…. 
 

INFORMACJE O PRZEZNACZENIU NIERUCHOMOŚCI* 

 
 budynek mieszkalny jednorodzinny jednolokalowy
 budynek mieszkalny jednorodzinny dwulokalowy
 budynek mieszkalny jednorodzinny jednolokalowy w zabudowie szeregowej – ilość lokali mieszkalnych ………szt.
 budynek mieszkalny jednorodzinny dwulokalowy w zabudowie szeregowej – ilość lokali mieszkalnych ……..…szt.
 zabudowa zagrodowa

 
ZAPOTRZEBOWANIE NA WODĘ 

 
średniodobowe maksymalne dobowe maksymalne godzinowe 

zapotrzebowanie na wodę zapotrzebowanie na wodę zapotrzebowanie na wodę 

Qśrd [m3 /d]* Qdmax [m3 /d]** Qhmax [m3 /h]*  
Cele bytowe 
 
Cele technologiczne 
 
Cele przeciwpożarowe 
 
Inne cele: 

 
……………………………..  
Załączniki: 
 
 Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci 

wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu.*

 Inne: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

* pole obowiązkowe 
** pole nieobowiązkowe  
 zaznaczyć właściwe
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INFORMACJE O PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
informuję, iż: 

 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Eco Team Service Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 75, 34-325 Łodygowice reprezentowana 

przez Prezesa Spółki; 
 

2. ADO powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, kontakt z inspektorem będzie możliwy za pośrednictwem 
adresu iod@infosystem-projekt.pl; 

 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach, okresach i w oparciu o następujące podstawy prawne:  
 

Cel przetwarzania danych Okres przechowywania danych 
  

- zawarcie i wykonywanie umowy Spółka  przechowuje  dane  osobowe,  przez  czas,  jaki  jest 
- prowadzenie dokumentacji dotyczących realizacji umów oraz niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania: 
- świadczenia usług ( zgody, zaświadczenia, protokoły itp.) - w okresie obowiązywania umowy, a po jej rozwiązaniu przez 
- zapewnienie obsługi transakcji i rozwiazywania problemów czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń (do upływu 

technicznych przedawnienia); 
- przyjmowanie i rozpatrywanie zgłoszeń, reklamacji, awarii itp. - w celu ustalenia i wykazania uprawnień i stanu prawnego dot. 
- zapewnienie rozliczalności (wykazanie spełniania przez Spółkę nieruchomości,  infrastruktury  –  przez  czas,  konieczny  do 
- obowiązków wynikających z przepisów prawa) wykazania praw spółki min. 30 lat; 
- udokumentowanie stanu prawnego oraz ustalenie praw ( sieci - w celu rozliczalności, dla wykonania obowiązków wynikających 
- wodociągowej, przyłączy, nieruchomości itp.) z  przepisów  prawa,  w  tym  w  szczególności  podatkowych, 
- prowadzenie windykacji należności, dochodzenia roszczeń lub rachunkowych,  archiwizacji  –  tak  długo,  jak  wynika  to  z 
- obrony przed nimi ( prowadzenie postepowań sądowych i obowiązujących   przepisów   i   będzie   to   konieczne   dla 

komorniczych) udokumentowania   spełnienia   wymagań   prawnych,   w   tym 
- prowadzenie analiz i przygotowywanie sprawozdań umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne. 

statystycznych  

- archiwizacja  

- informowanie o zmianach w usługach na rzecz klientów  

  
 
 Podstawa prawna przetwarzania danych 
  

art.6 ust. 1 lit. a - inne dane jeżeli wyrażono zgodę 

art.6 ust. 1 lit. b - dot. zawarcia i wykonania umowy 

art.6 ust. 1 lit. c - dot. wypełnienia obowiązków prawnych 

art.6 ust. 1 lit. e - dot. zadań w interesie publicznym 

art.6 ust. 1 lit. f - dot. dochodzenia roszczeń i ochrony  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eco Team Service Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Łodygowice 34-325, ul. Piłsudskiego 75, tel./fax: 33 864 05 75, mail:  
ets@eco-ts.pl; www.eco-ts.pl, NIP: 553-25-11-896, 

mailto:ets@eco-ts.pl
http://www.eco-ts.pl/

