
 
Usługi Wodno – Kanalizacyjne 

„Hydro - Lew” Sp ółka z o.o. 

ul. Moniuszki 8A 

49-340 Lewin Brzeski 

 
 

WNIOSEK 
o wydanie 

warunków/zapewnienia 
przyłączenia do sieci wod.-kan. 

 

 

 

Lewin Brzeski ………………………… 
                                           (data) 

 

 
DANE PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O PRZYŁĄCZENIE SIECI 

1.Imię i nazwisko / Nazwa:  

 

 

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

 

 

 

 

 
OKREŚLENIE POTRZEB PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI 

 
3.Informacja o przeznaczeniu i sposobie wykorzystywania nieruchomości/obiektu (należy zaznaczyć właściwy kwadrat) 

□ budynek mieszkalny jednorodzinny       □ budynek mieszkalny wielorodzinny    □ inna zabudowa (jaka): 

 

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

4. Lokalizacja nieruchomości lub obiektu, który ma zostać przyłączony / adres / nr działki / obręb 

 

 

 
5. Maksymalne dobowe zapotrzebowanie wody: 

 

Qd = ………………….[m3/d] – cele bytowe 

Qd = ………………….[m3/d] – cele technologiczne 

Qd = ………………….[m3/d] – cele inne 

 

6. Maksymalny przepływ wody średniodobowy i maksymalny 

godzinowy: 

 

Qśd = …………………….. [m3/d] 

 

Qh = ……………………… [m3/d] 

7. Maksymalny dobowy przepływ odprowadzanych 

ścieków 

 

Qśd = …………………….. [m3/d] 

 

8. Rodzaj ścieków (należy zaznaczyć właściwy kwadrat) 

□ ścieki bytowe 

□ ścieki przemysłowe 

Wielkości ładunku zanieczyszczeń: 

9. Planowany termin: 

● poboru wody                     od ……………………………………….. 

 

● dostarczania ścieków       od ……………………………………….. 

 

10. Nieruchomość posiada własne ujęcie wody: 

□ tak 

□ nie 

11. Do wniosku załączam: 

□ plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci oraz innych 

obiektów i sieci uzbrojenia terenu 

□ odpis z właściwego rejestru (w przypadku przedsiębiorców) 

 

……………………………………………………………………… 

                        czytelny podpis 



Klauzula informacyjna ochrony danych osobowych 

 

1. Administratorem Danych Osobowych pozyskanych, a następie przetwarzanych w związku  

z wydaniem warunków przyłączenia do urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych jest 

Hydro-Lew Sp. z o.o. w Lewinie Brzeskim, ul. Moniuszki 8a, 49-340 Lewin Brzeski.   

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować na 

adres Administratora lub e-mail: biuro@hydrolew.pl, tel. 77 412 73 05. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO 

(Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 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 - ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. w celu wydania warunków oraz 

obowiązków obligacyjnych powstałych pomiędzy naszą firmą, a podmiotem danych oraz na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów 

administratora. 

4. Przetwarzamy dane osób, które wystąpiły do Spółki celem wydania warunków w zakresie 

umożliwiającym ich identyfikację i realizację obowiązków. 

5. Nie przekazujemy danych do innych odbiorców lub państwa trzeciego poza terenem Polski  

i UE. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji niniejszego wniosku oraz 

przewidziany prawem okres archiwizacji – 5 lat.  

7. Katalog praw przysługujących Pani/Panu: 

- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

- prawo do sprostowania (poprawienia danych); 

- ograniczenia przetwarzania danych; 

- wniesienie sprzeciwu co do przetwarzania danych; 

- prawo do żądania do przeniesienia danych do innego Administratora; 

- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego we względu na centralną 

ochronę danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych w Warszawie ul. Stawki 2, 00-

193 Warszawa, w wypadku stwierdzenia naruszenia przetwarzania danych osobowych bądź 

niezgodności z celem ich zebrania. 

8. Podanie przez Panią/Pana danych jest wymogiem do wydania warunków przyłączenia do 

urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych. W   przypadku niepodania danych niezbędnych do 

wydania warunków przyłączenia do urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych, możemy 

odmówić wydania niniejszego dokumentu lub odmówić podjęcia wnioskowanych czynności 

wynikających z profilu naszej działalności. 

 

      

……………………………………………………………………… 

                    data i czytelny podpis 


