
 

Ekoenergia Silesia S.A. 
ul. Żeliwna 38, 40-599 Katowice 
tel. + 48 32 220 80 71 
kontakt@ekoenergiasilesia.pl 
www.ekoenergiasilesia.pl 

  

Dane podmiotu ubiegającego się o wydanie / zmianę* 

warunków przyłączenia do sieci wodociągowej: 

 

 

……………………………………………………………… 

Nazwa / Imię, nazwisko 

 

……………………………………………………………… 

Adres siedziby / zamieszkania 

 

……………………………………………………………… 

Adres siedziby / zamieszkania 

 

……………………………………………………………… 

Telefon, e-mail ** 

 

……………………………………………………………… 

PESEL / NIP* 

 

 

Wniosek o wydanie warunków przyłączenia 

nieruchomości do sieci wodociągowej 
 

Zwracam się z prośbą o wydanie warunków przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej.  

1. Lokalizacja nieruchomości / obiektu*, który ma zostać przyłączony:** 

- miejscowość…………………………………. , ulica …………………………………………., 

numer ………………………….. 

- numer działki ewidencyjnej ……………………………………. 

2. Przeznaczenie i sposób wykorzystywania nieruchomości / obiektu*, który ma zostać 

przyłączony do sieci:** 

□ istniejący                                 □      projektowany  

□ Budynek mieszkalny jednorodzinny, w tym znajdujący się w zabudowie zagrodowej; 

liczba budynków: …………………… 

liczba lokali w budynku: ………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

□ Inna zabudowa (określić szczegółowo przeznaczenie i sposób wykorzystywania): 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Adnotacje 

 

DATA WPŁYWU WNIOSKU DO 

EKOENERGIA SILESIA S.A. 

 

…………………………………………… 

mailto:kontakt@ekoenergiasilesia.pl
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…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

3. Zapotrzebowanie na wodę:** 

□ Cele bytowe - średnie dobowe zapotrzebowanie na wodę: ………..… m3/dobę 

□ Cele technologiczne - średnie dobowe zapotrzebowanie na wodę: ………..… m3/dobę 

□ Cele przeciwpożarowe 

□ Cele inne (jakie?): ………………………………………. - średnie dobowe 

zapotrzebowanie na wodę: ………..… m3/dobę 

 

Średnie dobowe zapotrzebowanie na wodę ogółem: ……… m3/dobę 

Minimalne i maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na wodę:  minimalne……… m3/h 

     maksymalne ……………. m3/h 

Wymagane ciśnienie wody: ………………………….. MPa. 

4. Ilość i jakość odprowadzanych ścieków: ** 

• Rodzaj odprowadzanych ścieków:** 

□ bytowe 

□ przemysłowe (podać rodzaj działalności) 

………………………………………………………………………………………... 

• ilość odprowadzanych ścieków:** 

średniodobowa ilość odprowadzanych ścieków: …………………………………(m3/d) 

• jakość odprowadzanych ścieków:** …………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………. 

5. Planowany termin rozpoczęcia poboru wody: …………………………………………….. 

6. Dodatkowe informacje: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

Do wniosku załączam**: 

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

istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia 

terenu. 

2. Inne: 

…………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Dodatkowe informacje Wnioskodawcy - Inwestora: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Odbiór:** 

□ OSOBIŚCIE (e-mail lub numer telefonu wskazany w „Danych podmiotu ubiegającego się  

o wydanie/zmianę warunków przyłączenia do sieci wodociągowej”, na który ma zostać 

przekazana informacja o przygotowaniu warunków technicznych i możliwości ich odebrania) 

□ ODESŁAĆ POCZTĄ (adres do korespondencji wskazany w „Danych podmiotu ubiegającego 

się o wydanie/zmianę warunków przyłączenia do sieci wodociągowej”) 

 

* niepotrzebne skreślić 

** pola obowiązkowe 

Wypełniać pismem drukowanym 

proszę zaznaczyć właściwe (X)
 

 

 

 

………………….……………………………………….. 
 Data i podpis Wnioskodawcy - Inwestora  

 

 

 

 

 
Pouczenie: 

1. Na pisemny wniosek podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest 

obowiązane wydać warunki przyłączenia do sieci albo uzasadnić odmowę ich wydania, w terminie: 

1) 21 dni  od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w przypadku budynków mieszkalnych 

jednorodzinnych, w tym znajdujących się w zabudowie zagrodowej; 

2) 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 Gliwicach 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).  
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Klauzula informacyjna zgodna z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (skrót: RODO) dla każdego 

kontrahenta spółki Ekoenergia Silesia S.A. w Katowicach 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz.U.UE.L.2016.119.1) informujemy, że: 

1. Administratorem przekazywanych przez Panią/Pana danych osobowych w ramach współpracy/umowy jest ul. Żeliwna 38, 40-599 

Katowice; tel: +48 32 220 80 71; e-mail: kontakt@ekoenergiasilesia.pl (dalej: Administrator). 
Uwaga: Jeżeli w ramach umowy/współpracy przekażą nam Państwo dane osobowe swoich pracowników/współpracowników, informujemy, 

iż niniejsza Klauzula informacyjna ma zastosowanie także do nich i powinna zostać im przez Państwa udostępniona. 

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, jest nim Maciej Zaremba, kontakt: tel.: +48 505 981 042, e-mail: 
iodo@ekoenergiasilesia.pl. Inspektor jest do Państwa dyspozycji w zakresie każdej kwestii czy wątpliwości dot. danych osobowych. 

3.  Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z wymogami RODO oraz powiązanymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, m.in. 

są to: 
a) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, 2320, z późn. zmianami; 

b) Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, Dz. U. z 2021 r. poz. 162, z późn. zmianami; 

c) Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Dz. U. z 2020 r. poz. 1526, 2320, z późn. zmianami; 
d) Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, 

Dz. U. z 2020 r. poz. 2296, 2320, z późn. zmianami; 
e) Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie 

gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Dz. U. z 2020 r. poz. 1252, 2255, z późn. zmianami; 

f) Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz. U. z 2020 r. poz. 344, z późn. zmianami. 
4. Przekazane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonywania umowy, w celu realizacji innych świadczeń na 

podstawie jednoznacznie udzielonej zgody, w wykonaniu obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w 

celu realizacji umowy oraz dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora., w tym w celu 
rozpatrywania reklamacji oraz ustalenia, dochodzenia i obrony ew. roszczeń – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) i f) RODO. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres obowiązywania umowy lub do czasu wygaśnięcia wzajemnych 

roszczeń wynikających z umowy z Administratorem, lub zobowiązań prawnych. 
6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty powiązane z Administratorem, świadczące usługi na rzecz Administratora oraz 

podmioty współpracujące z Administratorem. W każdej chwili udostępnimy stosowną listę, o ile nie wywoła to kolizji z innymi przepisami 

prawa. 
7. Zebrane od Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do podmiotów poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem 

Gospodarczym. 

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do 
przenoszenia danych (jeśli jest to zasadne), prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (o ile nie 

wywołuje to kolizji prawnej z innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 
Zakres każdego z powyższych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów RODO oraz przepisów prawa. 

Z powyższych praw może Pani/Pan skorzystać składając wniosek u Administratora. 

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest zawsze dobrowolne i wynika z zawartej umowy (i/lub prowadzonej współpracy 

gospodarczej), jednakże niepodanie danych osobowych może skutkować całkowitą lub częściową niemożnością realizacji umowy przez 
Administratora. 

11. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu [tj. zbieraniu i analizowaniu jednostkowych informacji o 

indywidualnym kontrahencie na podstawie jej/jego zachowań zw. z korzystaniem z internetowych (cyfrowych) usług Administratora i 
tworzeniu na tej podstawie np. prognozy zachowań przedsiębiorcy]. 

12. Najbardziej aktualne informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są zawsze dostępne na stronie internetowej 

Administratora pod adresem: www.ekoenergiasilesia.pl/rodo/ 
 

 

 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez spółkę Ekoenergia Silesia S.A. 40-599 Katowice, ul. Żeliwna 38. 

 

Potwierdzam, że znam przysługujące mi prawa dot. moich danych osobowych oraz wiem, że w każdej chwili mogę skorzystać  

z pomocy Inspektora Ochrony Danych w zakresie przysługujących mi praw oraz informacji dot. ochrony moich danych osobowych, 

zgodnie z tymi danymi kontaktowymi zawartymi w powyższych informacjach. 

 

Oświadczam ponadto, że przekazuję moje dane osobowe świadomie i dobrowolnie. 

 

 

 

 

 

………………………………………………………….. 

(data, wyraźny podpis) 


