
POLA CIEMNE OBOWIĄZKOWE, POLA KROPKOWANE WYPEŁNIĆ OPCJONALNIE  
POLA WYBORU ZAZNACZYĆ KRZYŻYKIEM, WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI 

 

Strona 1 z 3 

 

Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. 

32-500 Chrzanów, ul. Jagiellońska 8 

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

ZGŁOSZENIE GOTOWOŚCI PRZYŁĄCZA DO WŁĄCZENIA 

ORAZ WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY 

 

określić rodzaj obiektu 

budynek jednorodzinny w tym znajdujący się w zabudowie zagrodowej 
; 

inny: 
; 

; 
adres przyłączanego obiektu taki sam jak adres Wnioskodawcy 

 

DRUK NR TT-2.2 

obowiązuje od 17.04.2021 r. 

 

 

; 
adres przyłączanego obiektu: 

 

 

kod pocztowy miejscowość nr domu/lokalu ulica 

    

 

numer działki 

 

kod pocztowy nr domu/lokalu miejscowość ulica 

    

imię, nazwisko lub nazwa firmy 

 

WNIOSKODAWCA 

 

telefon / e-mail 

 

PRZYŁĄCZANY OBIEKT 

 

 

 

DO SIECI WODOCIĄGOWEJ  

ORAZ WNIOSEK O ZAWARCIE 

UMOWY O ZAOPATRZENIE W WODĘ 

DO SIECI KANALIZACYJNEJ  

ORAZ WNIOSEK O ZAWARCIE  

UMOWY O ZAOPATRZENIE WODĘ 

I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW 

PESEL w przypadku osób fizycznych NIP lub KRS w przypadku firmy 

 

 

DO SIECI WODOCIĄGOWEJ 

ORAZ WNIOSEK O ZAWARCIE 

UMOWY O ZAOPATRZENIE W WODĘ 

I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW 

 

DO SIECI KANALIZACYJNEJ 

ORAZ WNIOSEK O ZAWARCIE 

UMOWY O ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW 

 

miejsce na prezentatę 

kod pocztowy nr domu/lokalu miejscowość ulica 

    

Adres do doręczania faktur i korespondencji (wypełnić w przypadku, gdy inny niż Wnioskodawcy): 
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OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY 

Oświadczam, że: 

• posiadam następujący tytuł prawny do korzystania z ww. nieruchomości: 

własność (nr KW): …………………………………………………………………………… 

współwłasność małżeńska (nr KW): …………………………………………………………. 

współwłasność (wielkość udziału np. ½, nr KW): …………………………………………… 

użytkowanie wieczyste (nr KW): …………………………………………………………….. 

użytkowanie, czas nieokreślony/określony do*: ……………………………………………… 

najem, czas nieokreślony/określony do*: ……………………………………………………... 

dzierżawa, czas nieokreślony/określony do*: …………………………………………………. 

zarząd, czas nieokreślony/określony do*: ……………………………………………………... 

inne : …………………………………………………………………………………………... 
* niepotrzebne skreślić 

• przyłącz został wykonany zgonie z: 

warunkami przyłączenia do sieci 

 

planem sytuacyjnym przyłącza zgodnie z art. 29a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, 

projektem przyłącza zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, 

• dane przedstawione w niniejszym wniosku są prawdziwe i odpowiadają stanowi  

faktycznemu i prawnemu, 

• przyłącz został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami i nadaje się 

do włączenia do sieci, 

nieruchomość jest wyposażona w wodomierz dodatkowy służący do rozliczania wody bezpowrotnie 

zużytej (np. do podlewania ogrodu), 

 

Załączniki 

do wniosku: 

 

należy wskazać jakie 

data czytelny podpis 

WNIOSKODAWCA 

data wydania znak warunków przyłączenia do sieci 

 TT- 

CEL DOSTARCZANIA WODY 

 
; 

do spożycia lub na cele socjalno-bytowe 

 
; 

na cele produkcji 

 inne: 
;  

 RODZAJ ODPROWADZANYCH ŚCIEKÓW 

 
; 

bytowe  (ścieki z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej, 

powstające w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych 

oraz ścieki o zbliżonym składzie pochodzące z tych budynków) 

 
; 

przemysłowe (ścieki niebędące ściekami bytowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi będącymi skutkiem 

opadów atmosferycznych, powstałe w związku z prowadzoną przez zakład działalnością handlową, 

przemysłową, składową, transportową lub usługową, a także będące ich mieszaniną ze ściekami 

innego podmiotu, odprowadzane urządzeniami kanalizacyjnymi tego zakładu) 

; 

; 

; 

; 

; 

; 
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POUCZENIE 

Do wniosku należy załączyć upoważnienia lub pisemne zgody właścicieli / współwłaścicieli na zawarcie 

umowy albo kopię umowy, która uprawnia wnioskodawcę do zawarcia umowy. 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

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: 

a. dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator, w celu utrzymania 

ciągłości oraz poprawności działania systemów IT, 

b. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską w celu dostarczenia 

korespondencji, 

c. 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. 

UWAGI WODOCIĄGÓW CHRZANOWSKICH SP. Z O.O. 


