
Gminna Jednostka Usług  
Komunalnych w Bobowej  
ul. Bohaterów Bobowej 6A                                                                   ………………………………………………………………. 
38-350 Bobowa                                                                                                            (miejscowość, data) 
tel.: 18 35 14 178 
tel. kom.: 533 666 435 
e-mail: gjuk@bobowa.pl 

 

WNIOSEK 

O WYDANIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA  

DO SIECI WODOCIĄGOWEJ/KANALIZACYJNEJ 

 
1. DANE WNIOSKODAWCY 

 

Imię i Nazwisko/  
Nazwa pełna firmy 

 

Ulica, nr domu, mieszkania  

Kod pocztowy/miejscowość   

Nr telefonu kontaktowego   

 
2. WNIOSKUJĘ O WYDANIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA DO SIECI: 

  wodociągowej 
  kanalizacyjnej 
 

dla nieruchomości /obiektu zlokalizowanego w: 

Kod pocztowy/miejscowość   

Ulica, numer   

Numer działki ewidencyjnej  

 
Budynek: 

 istniejący  projektowany  w trakcie budowy  
 

   w rozbudowie                              w przebudowie  
 
Przeznaczenie i sposób wykorzystanie budynku: 

 mieszkalny jednorodzinny   mieszkalny wielorodzinny   gospodarczy  
 

 przemysłowy  handlowo-usługowy  użyteczności publicznej 
 

   biurowy                                          inny, jaki?............................... 
 
 

 



PUNKTY OD 3-6 WYPEŁNIĆ W PRZYPADKU ISTNIENIA MOŻLIWOŚCI PODŁĄCZENIA NIERUCHOMOŚCI 
DO ISTNIEJACEJ SIECI WODOCIAGOWEJ I/LUB KANALIZACYJNEJ 

 
3. OBLICZENIE WODY NA CELE BYTOWO GOSPODARCZE 

Ilość wody określona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 r.  
w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz.U. z 2002 r., Nr 8, poz. 70).                             
Dobowe zaopatrzenie wody na osobę q = 0,08 [m3/d] (budynki nieskanalizowane) 
                                                                    q = 0,1 [m3/d] (budynki skanalizowane) 
Współczynnik dobowej nierównomierności rozbioru wody – Nd = 1,3 
Współczynnik godzinowej nierównomierności rozbioru wody – Nh = 1,8 
Ilość osób zamieszkujących w budynku ………………………………………………………………………………………………… 
Średniodobowe zapotrzebowanie wody Qśrd = ilość osób * q [m3/d] ………………………………….………………. 
Maksymalne dobowe zapotrzebowanie wody Qmaxd =  Qśrd  * Nd [m3/d] ………………………………………………… 
Średniogodzinowe zapotrzebowanie wody Qśrh = Qmaxd /24  [m3/h] …………………………………………………… 
Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie wody Qmaxh = Qśrh * Nh [m3/h] ……………………………………………… 
 
 

4. CEL PRZEZNACZENIA WODY I PRZEWIDYWANE ZAPOTRZEBOWANIE  

Zapotrzebowanie  
w wodę:  

Średniodobowe 
zapotrzebowanie na 

wodę Qśrd [m3/d] 

Maksymalne dobowe 
zapotrzebowanie na 
wodę Qmaxd [m3/d] 

Maksymalne godzinowe 
zapotrzebowanie na 
wodę Qmaxh [m3/h] 

Cele bytowe 
 

   

Cele technologiczne  
 

   

Cele przeciwpożarowe 
  

   

Cele inne  
 

   

 
5. RODZAJ I ILOŚĆ ODPROWADZANYCH ŚCIEKÓW 

Dobowe zaopatrzenie wody na osobę q = 0,1 [m3/d] 
Ilość osób zamieszkujących w budynku ………………… 

 bytowe  
      w ilości Qśrd  = ilość osób * q ……………………………[m3/d]    

 przemysłowe  
      w ilości Qśrd ……………[m3/d]   Qmaxh ………………….[m3/h] 

 
6. WIELKOŚCI ŁADUNKU ZANIECZYSZCZEŃ   

Rodzaj ładunku Ilość osób 
zamieszkujących  

w budynku 

Szacunkowa wielkość 
ładunku wytwarzana 

przez 1 osobę w ciągu 
doby 

Wielkość ładunku 
[g/d]    

BZT  
…………….. 

60 g/os*d  

ChZT           120 g/os*d  

Zawiesina ogólna 70 g/os*d  

 
7. ODBIÓR WARUNKÓW 

 osobiście                                                             pocztą 
 



8. ZAŁĄCZNIKI  

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

 Upoważnienie Inwestora dla Pełnomocnika (pełnomocnictwo) – jeśli dotyczy. 
 
 
Termin wydania warunków technicznych:  
- 21 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym znajdujących    
się w zabudowie zagrodowej. 
- 45 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku w pozostałych przypadkach. 
 
 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA  

dotycząca przetwarzania danych osobowych w sprawie wydawania warunków technicznych 
przyłączenia do sieci wodociągowej/ kanalizacyjnej 

 
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (Dz. U. UE. L. z 2016 r.  
Nr 119, s. 1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że: 

1. Administratorem Państwa danych jest Gminna Jednostka Usług Komunalnych  
w Bobowej, z siedzibą mieszczącą się pod adresem: ul. Bohaterów Bobowej  6A,  
38-350 Bobowa tel. (18) 35 14 178, zwanym dalej „Administrator”. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować 
we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem 
adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.  

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wydawania warunków technicznych 
przyłączenia do sieci wodociągowej/ kanalizacyjnej jak również w celu realizacji praw oraz 
obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w związku z ustawą  
z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków. 

4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu 
przetwarzania a po osiągnięciu celu przetwarzania danych osobowych, administrator będzie 
przetwarzać dane osobowe w celach archiwalnych z uwzględnieniem okresów 
przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych. 

5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą 
podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu. 

6. Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy 
(obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 

7. W związku z przetwarzaniem Państwa 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) 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 jest warunkiem ustawowym. Nieprzekazanie 
danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3. 

mailto:inspektor@cbi24.pl


9. Dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia administratora, mającym 
dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie administratora, 
chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego. Państwa dane mogą 
zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania 
danych osobowych tj. dostawcom usług teleinformatycznych, podmiotom zapewniającym 
ochronę danych osobowych i bezpieczeństwo IT a także podmiotom lub organom 
uprawnionym na podstawie przepisów prawa.  

  
 
 
 
 
 
           …………………………………………………………                                                                                            ……………………………………………………… 
                          miejscowość, data                                                                                                                      czytelny podpis 
 


