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DRUK 
NR 1 

Skoczów, dnia  

 
 
 
 
..................................................................... 

   /data wpływu / 

WNIOSEK O WYDANIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA DO SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ 

 

IMIĘ I NAZWISKO LUB NAZWA ORAZ ADRES ZAMIESZKANIA LUB SIEDZIBY PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 

 
nr tel.1 ………………………………………………………………………………………………………………………….……………. lub  e-mail1  …..…………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………. 
 

Deklaracje podmiotu ubiegającego się o wydanie warunków przyłączenia do sieci kanalizacyjnej:1 

Deklaruję odbiór wydanych warunków2 
 osobiście (w tym przypadku proszę uzupełnić nr telefonu lub adres e-mail, w celu ustalenia terminu odbioru wniosku) 
 
 pocztą (na adres) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………… 
 

 

WSKAZANIE LOKALIZACJI NIERUCHOMOŚCI LUB OBIEKTU, KTÓRY MA ZOSTAĆ PRZYŁĄCZONY DO SIECI  
 

Adres obiektu /nieruchomości  
 

............................................................................................................................................................................................................ 

Nr działki,  obr.  
 

...................................................... 

 

INFORMACJE O PRZEZNACZENIU I SPOSOBIE WYKORZYSTYWANIA NIERUCHOMOŚCI/OBIEKTU, KTÓRY MA ZOSTAĆ PRZYŁĄCZONY DO SIECI 
 

 

Rodzaj budynku2 
 Budynek mieszkalny jednorodzinny                Budynek mieszkalny wielorodzinny                   Zabudowa zagrodowa  
 
 Inna zabudowa ……………………………………………………………    Zakład przemysłowy /usługowy ………………………………………………………………………… 
                                              określić jaka                                                                                                   rodzaj planowanej działalności 

 

 

OKREŚLENIE ILOŚCI I JAKOŚCI ODPROWADZANYCH ŚCIEKÓW Z PODZIAŁEM NA ŚCIEKI BYTOWE I PRZEMYSŁOWE ORAZ WIELKOŚCI 
ŁADUNKU ZANIECZYSZCZEŃ2  
 

 Ścieki bytowe 

Ilość ścieków w m3/d   
(1 osoba = 0,1m3/dobę)  
 

Qśd ……………………………………… 

Jakość ścieków  

BZT5 ………………………………………………………… (gO2/m3)  (1 osoba = 600 gO2/m3) 

Wielkość ładunku zanieczyszczeń  określona w oparciu o wzór  

(Qśd [m3/dobę] x BZT5 [gO2/m3]) = …………………………………………………………………………………… g/dobę 

 
Inny ………………..…………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 
                                               (określić jaki oraz podać wielkość ładunku zanieczyszczeń) 

 Ścieki przemysłowe 

Ilość ścieków w m3/d   
 

Qmaxh ………………………………….……. 

 

Qśd …………………..………………………… 

Wielkość ładunku zanieczyszczeń 

Wskaźnik Wartość Wskaźnik Wartość 

BZT5 [gO2/m3]  …………………………………………………  

ChZT [gO2/m3]  ………………………………………………..  

Zawiesina ogólna [g/m3]  ………………………………………………..  

Fosfor ogólny [g/m3]  ……………………………………………….  

Azot ogólny [g/m3]  ……………………………………………..  
 

Do wniosku załączam: 

a. Plan zabudowy/szkic sytuacyjny3 określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci kanalizacyjnej oraz innych   

      obiektów i sieci uzbrojenia terenu. 

b. .......................................................................................................................................................................................................................................................................... 

c. .......................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 

Zgodnie z art. 27e Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2019 poz. 1437) w sprawach 
spornych na wniosek strony w drodze decyzji rozstrzyga organ regulacyjny, którym jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, 
Regionalny Zarząd w Gliwicach, ul. Sienkiewicza 2, 44-100 Gliwice 
 

OŚWIADCZAM, ŻE ZAPOZNAŁEM SIĘ Z INFORMACJĄ O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH ZAMIESZCZONĄ NA DRUGIEJ STRONIE WNIOSKU 
 

WYRAŻAM ZGODĘ NA PRZETWARZANIE PODANYCH WYŻEJ MOICH DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ MIEJSKĄ SPÓŁKĘ SKO-EKO SP. Z O.O.  

W SKOCZOWIE W CELU REALIZACJI NINIEJSZEGO WNIOSKU 

 
 

…………………………………………………………… ……………………………………………  ………………………………………………………… 
                                 miejscowość                             data         podpis 

1-  dane dodatkowe, nieobowiązkowe 
2 – zaznaczyć odpowiedni kwadrat 
3 – niepotrzebne skreślić 

http://www.sko-eko.skoczow.pl/
mailto:biuro@sko-eko.skoczow.pl


 

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH 

Na podstawie art. 13 w zw. z art. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 – informuje, że:  

1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Miejska Spółka SKO-EKO Sp. z o.o., z siedzibą: ul. Olszyna 10, 43-430 Skoczów. 
2. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, kontakt listowny na 

adres administratora, telefoniczny pod nr tel.: 33 479 94 70, e-mail: abi@sko-eko.skoczow.pl. 
3. Celem zbierania danych jest realizacja złożonego przez Pana/i wniosku . 
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych zawartych we wniosku jest: 

a. art. 6 ust. 1 lit. A. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych- osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na 
przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; 

b. art. 6 ust. 1 lit. B. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której 
stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem 
umowy, 

c. art. 6 ust. 1 lit. C. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych - wykonanie obowiązków prawnych ciążących na 
Administratorze związanych z realizacją zadań w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków zgodnie z ustawą z dnia  
7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków; (t. j. Dz. U. z 2019 r.  
poz.  1437 z późn. zm.) 

d. art. 6 ust. 1 lit. F. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – prawnie uzasadniony interes w przypadku dochodzenia 
roszczeń.  
 

5. Dane mogą być przekazywane lub udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie i w granicach prawa w zakresie 
prowadzonych przez nie ustawowych czynności, typu: Policja, Sąd, Prokuratura, Straż Miejska oraz podmioty, z którymi Spółka 
zawarła umowy powierzenia. 

6. Dane nie będą przekazane do państwa trzeciego - poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej.  
7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla wykonania czynności związanych z przedmiotem wniosku oraz okres 

wykonania umowy, a także przez okres konieczny w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, chyba że ich przetwarzanie 
przez okres dłuższy będzie wymagane przez obowiązujące przepisy. 

8. Ma Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, uzupełniania, ograniczenia przetwarzania, prawo do 
wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, prawo do usunięcia danych -jednakże żądanie usunięcia danych uniemożliwi 
rozstrzygnięcie wniosku. Ma Pan/i prawo do cofnięcia zgody. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, 
które miało miejsce do momentu wycofania zgody. 

9. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby której dane dotyczą, podanie przez 
Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny, ale może być niezbędna dla skorzystania/realizacji  
z uprawnienia dla którego została udzielona.  

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu. 
11. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

WYPEŁNIA PRACOWNIK MIEJSKIEJ SPÓŁKI SKO-EKO SP. Z O.O. 

FORMA WPŁYWU 

  złożone osobiście                                                                                                                                        
  e-mail 
  listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru                                                                             
  list zwykły, skrzynka, list polecony, kurier 

FORMA POTWIERDZENIA 

 na kopii wniosku*                                                                                                                                        
 list polecony wysłany w dniu ………………………………………….    nr przesyłki: ………………………………………………………………………………..…….. 

 
Doręczono w dniu ……………………………………………………………. 
 
* Oświadczenie podmiotu składającego wniosek 
 
Oświadczam, iż w dniu ………………..………………..…  otrzymałem pisemne potwierdzenie złożenia wniosku o wydanie 
warunków przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej na kopii wniosku. 
 
                                                                                                                       …………………………………………………..…………. 
                                                                                                                      (PODPIS PODMIOTU SKŁAJĄCEGO WNIOSEK) 

UZUPEŁNIENIE 

Wezwanie do uzupełnienia wniosku zostało wysłane listem poleconym  

w dniu ………………………………………………………               numer przesyłki:  …………………………………………………………………………………………………………………        

Doręczono w dniu ………………………………………………………………….. 

DORĘCZENIE WARUNKÓW 

 odbiór osobisty                                             

 list polecony wysłany w dniu  ……………………………………………………….   numer przesyłki: ………………………………………………………..………………………….                                            

Doręczono w dniu ……………………………………………………………. 

 

mailto:abi@sko-eko.skoczow.pl

