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Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. 

32-500 Chrzanów, ul. Jagiellońska 8 

NIP- 628-00-01-037, KRS 0000067967 

 

 

imię i nazwisko lub nazwa firmy 

RODZAJ I SPOSÓB WYKORZYSTANIA PRZYŁĄCZANEGO OBIEKTU  

określić szczegółowo rodzaj przeznaczenie i sposób wykorzystania 

Adres do korespondencji (wypełnić w przypadku gdy inny niż Wnioskodawcy) 

 

kod pocztowy nr domu/lokalu miejscowość ulica 

   

; 

inny: 
; 

 

; 
adres przyłączanego obiektu taki sam jak adres Wnioskodawcy 

 

imię, nazwisko lub nazwa firmy 

 

; 
istniejący 

; 
projektowany 

TT-……-………-…………-…… 

 

WNIOSEK 

O WYDANIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA DO SIECI WODOCIĄGOWEJ 

O WYDANIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA DO SIECI KANALIZACYJNEJ 

 

DRUK NR TT-1 

obowiązuje od 19.09.2020 r. 

 

 

; 
adres przyłączanego obiektu: 

 

 

Odbiór warunków: 

numer księgi wieczystej lub numer działki 

kod pocztowy miejscowość nr domu/lokalu ulica 

- TRZEBINIA 32-540 ALTANOWA 

2555 

Data wpływu wniosku 

 

WNIOSKODAWCA 

 

 

miejscowość 

ulica, nr 

BUKOWSKA 20 

CHRZANÓW 2 5 0 3 0 

kod pocztowy 

JAN  KOWALSKI 

telefon / e-mail 

000 000 000 / abc@gmail.com 

ADRES ZAMIESZKANIA LUB SIEDZIBY 

 

H

H

X

X

; 

osobiście 
; 

odesłać pocztą 

; 
 

  

budynek jednorodzinny w tym znajdujący się z zabudowie zagrodowej 

liczba lokali w budynku 

1 

miejsce na prezentatę 

potwierdzenie złożenia wniosku 

CHRZANÓW, 21.09.2020 r. 
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CHARAKTER DOSTAWY WODY 

ZAŁĄCZNIKI 

1. Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci 

wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu – załącznik obowiązkowy 

2. Charakter dostarczanych ścieków – załącznik obowiązkowy w przypadku dostawcy ścieków przemysłowych. 

3. Inne:  

bytowy 

technologiczny 
 

 

przeciwpożarowy 

 

[m3/doba] 

da 
[m3/h] 

 

 

inny 

 UWAGI WODOCIĄGÓW CHRZANOWSKICH SP. Z O.O. 

  UWAGI WNIOSKODAWCY 

[m3/doba] 

da 
[m3/h] 

[m3/doba] 

da 
[m3/h] 

[m3/doba] 

da 
[m3/h] 

; 
0,4 m3/doba 

da 
0,02 m3/h 

; 
(średnio dla budynku jednorodzinnego) 

RODZAJ I ILOŚĆ ODPROWADZANYCH ŚCIEKÓW 

bytowe 

przemysłowe 
 

 
[m3/doba] 

da 
[m3/h] 

[m3/doba] 

da 
[m3/h] 

; 
0,4 m3/doba 

da 
0,02 m3/h 

; 
(średnio dla budynku jednorodzinnego) 

JAKOŚĆ ODPROWADZANYCH ŚCIEKÓW 

Zgodna z Rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu 

realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania 

ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1757) 

; 
TAK 

; 
NIE 

W przypadku zaznaczenia „NIE” należy określić jakość odprowadzanych ścieków. 

 

 

WNIOSKODAWCA 

czytelny podpis 

Jan Kowalski 21.09.2020 r. 

data 

Wyrażam zgodę na przesyłanie dokumentów zawierających moje dane osobowe drogą pocztową (Wodociągi Chrzanowskie 

Sp. z .o.o. nie ponosi odpowiedzialności za utracone w tym przypadku dane osobowe). 
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 Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. informują, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. z siedzibą przy 

ul. Jagiellońskiej 8 w Chrzanowie. 

2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, 

e-mail: iod@wodociagi.chrzanowskie.pl. 

3. Dane osobowe są przetwarzane w celu niezbędnym do realizacji wniosku. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 

6 ust. 1 lit. b RODO. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla wykonania czynności związanych z wnioskiem oraz 

okres konieczny w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. 

5. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane: 

1) dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator, w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności 

działania systemów IT, 

2) podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską w celu dostarczenia korespondencji, 

3) upoważnionym z mocy prawa podmiotom na udokumentowany wniosek. 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, a także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania, oraz przeniesienia danych i prawo wniesienia 

skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest ono warunkiem realizacji wniosku. Konsekwencją 

niepodania przez Panią/Pana danych osobowych będzie brak możliwości zrealizowania wniosku oraz współpracy 

z Administratorem danych. 

8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. 

9. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 

Pouczenie: 

1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wydaje warunki przyłączenia do sieci albo uzasadnia odmowę ich 

wydania, w terminie: 

a. 21 dni - od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w przypadku budynków 

mieszkalnych jednorodzinnych, w tym znajdujących się w zabudowie zagrodowej; 

b. 45 dni - od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w pozostałych 

przypadkach. 

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne 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 wodociągowo-kanalizacyjnego. 

4. Organ regulacyjny – Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa 

Wodnego Wody Polskie w Krakowie rozstrzyga na wniosek strony w drodze decyzji spory w sprawach odmowy 

przyłączenia do sieci (art. 27e ust. 1 pkt 2 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków). 



Konrad
Pisanie tekstu
Szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłączy w stosunku do istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu 


