
WNIOSEK   

do PUIK Sp. z o.o., ul. Partyzantów 6b, 21-400 Łuków 

   o wydanie / zmianę / aktualizację 1) 
 warunków przyłączenia do sieci  

    wodociągowej / kanalizacyjnej 1) 

                                                1) * 

    …..…………………… 
     Data wniosku 

 
 
 
 
    …..…..…..……………… 
      Data wpływu / nr kancelaryjny  

DANE PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI 

1. Imię i nazwisko / Nazwa: 1) * 

 
 

2. Adres zamieszkania / siedziby podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci: 1) * 

 

telefon kontaktowy:                                                                                   e-mail:    

3. Sposób odbioru warunków: 1)  2) * 

              osobisty                listowny  - adres do korespondencji: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

OKREŚLENIE POTRZEB PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI 

4. Lokalizacja nieruchomości lub obiektu, który ma zostać przyłączony: / Adres / Nr działki 1) * 

 
                                                            

 
5. informacja o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania nieruchomości lub obiektu: 1)  2) * 

 
        budynek istniejący                            budynek projektowany                     inne: rozbudowa / przebudowa / zmiana funkcji użytkowej  

              budynek mieszkalny jednorodzinny                     zabudowa zagrodowa                      budynek mieszkalny wielorodzinny  

Definicja pojęć: 

”budynek mieszkalny jednorodzinny – budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb 
mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego 
lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku, 

zabudowa zagrodowa – budynki mieszkalne, budynki gospodarcze lub inwentarskie w rodzinnych gospodarstwach rolnych, hodowlanych lub ogrodniczych oraz 
w gospodarstwach leśnych.” 

           obiekt przemysłowy / usługowy / handlowy / biurowy / użyteczności publicznej / (określić rodzaj-nazwa) …….………..…….……………………………………………… 

                           budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami (określić rodzaj usług) …………………………………………………………………………………………………………….. 

                           budynek usługowy (określić rodzaj usług) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

                           zespół budynków mieszkalnych w ilości ……………. (odrębne przyłącze dla każdego obiektu)  

                          inny obiekt (określić rodzaj) …………………………………………………………….……………………………..………………………………………………………………………………..                                

6. Dobowe zapotrzebowanie wody: 1) * 

Qd = ............................. [m3/d] - cele bytowe (przyjąć 100l/na osobę dla bud. mieszk.)  

Qd = ............................. [m3/d] - cele technologiczne  

Qd = ............................. [m3/d] - cele przeciwpożarowe  

Qd = ............................. [m3/d] - cele inne  

7. Przepływ wody średniodobowy i maksymalny godzinowy: 1) * 

Qśd = ..................................... [m3/d] 

Qhmax = ................................ [m3/h] 

8. Nieruchomość posiada własne ujęcie wody: 2) * 

               Tak                                 Nie 

9. Ilość i jakość odprowadzanych ścieków z podziałem na ścieki bytowe i przemysłowe (kwalifikacja wg poniższych definicji pojęć zgodnie z Ustawą o zbiorowym 

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków): 1) 2) *                                    

”- ścieki 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; 

- ścieki 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.” 

          bytowe ................................ [m3/d]                    przemysłowe ................................ [m3/d] 

Wielkość ładunku zanieczyszczeń ścieków, innych niż bytowe, charakterystycznych dla profilu prowadzonej działalności zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Budownictwa z dnia 14 lipca 2006r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do 
urządzeń kanalizacyjnych: 

odczyn ………………………………………….. [pH],           temperatura ………………………………………….. [°C],         zawiesiny ogólne ………………………………………….. [mg/l], 

BZT5  ………………………………………….. [mg O2/l],    ChZT  ………………………………………….. [mg O2/l],         ekstrakt eterowy  …………………………….………….. [mg/l], 

azot ogólny ………………………………….. [mg/l],       fosfor ogólny …………………………………….. [mg/l],        substancje rozpuszczone  …………………………….. [mg/l], 

inne (specyficzne) …………………………………..…………………………………..……………………….…………..…………………………………..…………………………………..………………  



10. Rodzaj i parametry instalacji odbiorowych: *   

ZAŁĄCZNIKI 

11. Do wniosku załączam: 2) 

                Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny określający usytuowanie przyłącza (przyłączy) w stosunku do istniejącej sieci oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia 

terenu  (zaleca się sporządzenie w/w planu zabudowy/szkicu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej w skali 1 : 500). * 

                Informacje dodatkowe - …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

OŚWIADCZENIA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O PRZYŁĄCZENIE 
12. Oświadczenia: 1)  2) * 

           Oświadczam, że posiadam tytuł prawny do przedmiotowej nieruchomości jako: właściciel / współwłaściciel / najemca / dzierżawca / użytkownik 

wieczysty / inny (podać jaki)  ……………………………………………………..……………………………………………………………….   

           Oświadczam, że zapoznałem/am się z procedurą wydania warunków przyłączenia oraz klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych 
osobowych w Przedsiębiorstwie Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Łukowie i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
zawartych w niniejszym wniosku w celu podjęcia działań niezbędnych do przyłączenia mojej nieruchomości do sieci zgodnie z Rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych 
(Dz.U.2018 poz. 1000) oraz zgodnie z w/w klauzulą informacyjną zawartą poniżej do wniosku.    

*  pole obowiązkowe 
1)  odpowiednio właściwe zaznaczyć – niewłaściwe przekreślić, wypełnić  
2)  
 zaznaczyć właściwe. 

          
           ………………………….…..……..…………………..…………………………….. 
                                   (czytelny podpis Wnioskodawcy) 

 
 

Formularz A-wwp 
 
 

        Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

           w Przedsiębiorstwie Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Łukowie 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) 

informujemy, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 

Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łukowie, 21-400 Łuków,     

ul. Partyzantów 6b, tel. 25 798 22 04. 

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w PUIK Sp. z o.o. e-mail: iod@puik.lukow.pl 

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

a. Wykonania umowy i wynikającej z niej obowiązków i postanowień, na podstawie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). 

b. Wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na PUIK sp. z o.o. na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w 

tym wykonywania zadań określonych w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków oraz ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz przepisów 

podatkowych i z zakresu rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 

c. Wykonywania zadań w interesie publicznym, w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa art. 6 ust. 1 lit. e RODO). 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane: 

Podmiotom, którym na podstawie umowy powierzyliśmy przetwarzanie danych osobowych (np. dostawcom oprogramowania), oraz 

stosownym osobom, podmiotom, urzędom, organom rządowym i samorządowym określonym przepisami ustaw związanych z 

dokonywanymi czynnościami w PUIK sp. z o.o. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonywania umowy oraz przez czas potrzebny w celu dochodzenia 

ewentualnych roszczeń wynikających z umowy, czy też z uwagi na obowiązek przechowywania danych wynikających z przepisów 

prawa, lub inne ważne względy interesu publicznego. 

5. Posiada Pani/Pan prawo do: 

- żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby oraz żądania ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych: 

- wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

6. Informuje się także, że podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy lub realizacji usług a osoba, której dane dotyczą nie 

jest zobowiązana do ich podania, przy czym ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości zawarcia umów. 

7. Nie będzie stosowane zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. 


