
 
 
 
 
 

DATA ZŁOŻENIA   

MIEJSCE LUBICZ 

NR ZLECENIA  

 DATA WPŁYWU  

Zakład Usług Komunalnych w Lubiczu Sp. z o.o.   
ul. Toruńska 56 87-162 Lubicz,  
tel./fax: 056 678-53-14, e-mail: biuro@zuk-lubicz.pl 
NIP: 879-23-26-737 
www.zuk-lubicz.pl 

 

Zlecenie wykonania usługi 

WYDANIA WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA 
do sieci wodociągowej/kanalizacyjnej/deszczowej* 

 

1. ZLECENIODAWCA (Podmiot ubiegający się o przyłączenie) 

Imię i nazwisko/Nazwa firmy   

Adres zamieszkania/siedziby 

Ulica, nr:   

Miejscowość, kod:   

Dane kontaktowe (nr tel.):   

 

2. ZLECENIE WYDANIA WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA (zaznaczyć właściwe znakiem „x”) 

2.1. Wydanie zapewnienia i określenia warunków: 

☐ dostawy wody    ☐ odbioru ścieków bytowych  

☐ odbioru ścieków przemysłowych  ☐ odprowadzenie do kanalizacji deszczowej 

 

2.2.  Rodzaj zabudowy: 

☐budynku mieszkalnego jednorodzinnego ☐budynek mieszkalny jednorodzinny o dwóch 

lokalach mieszkalnych 

☐budynku mieszkalnego wielorodzinnego 

     - ilość mieszkań ……………………………………… 

☐ budynek mieszkalny jednorodzinny w 

zabudowie bliźniaczej 

☐inne obiekty budowlane: ………………………… ☐ budynek mieszkalny jednorodzinny w 

zabudowie bliźniaczej (o 4 lokalach) 

…………………………………………………………………… ☐budynek mieszkalny w zabudowie 

szeregowej – ilość lokali ……… 

2.3. Obiekt: 

☐istniejący  ☐projektowany ☐w rozbudowie/przebudowie 

 

2.4. Nieruchomość, której dotyczy zlecenie podłączenia: 
 

Ulica   Miejscowość   

Nr działki(-ek)   

 



2.5. Nieruchomość posiada własne lub inne ujęcie wody: 

☐tak    ☐nie 
 

2.6. Nieruchomość posiada własny zbiornik bezodpływowy (szambo) lub przydomową 

oczyszczalnie ścieków: 

☐tak    ☐nie 
 

3. ZAPOTRZEBOWANIE DLA NIERUCHOMOŚCI/INWESTYCJI: 

Dane określone przez projektanta inst. sanitarnych lub odczytane z proj. budowlanego 

ZAPOTRZEBOWANIE WODY NA CELE: 
Max. dobowe 

Qd [m3/d] 

Max. przepływ 

średniodobowy 

Qśd [m3/d] 

Max. godzinowy 

Qh [m3/h] 

I. Socjalno-bytowe       

I. II. Technologiczne (przemysłowe)       

II. III. P. pożarowe,  

III. do gaszenia pożaru 

zewnętrznego        

wewnętrznego        

ILOŚĆ ŚCIEKÓW ODPROWADZANYCH O CHARAKTERZE:  

I. I. Bytowym   x x 

I. II. Przemysłowym1   x x 

II. III. Wód opadowych Przepływ wody [dm3/s] 

Q =   

powierzchnia: 
dachów [m2] 

terenów 

zielonych [m2] 

terenów 

utwardzonych [m2] 

      
 

4. ZAŁĄCZNIKI: 

☐ Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza w stosunku 

do istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia 

terenu. 

☐Inne …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

5. UWAGI …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Zlecenie wykonania usługi realizowane jest w kolejności wpływu do Zakładu Usług Komunalnych 

w Lubiczu sp. z o.o. w terminie od 21 (dla budynków mieszkalnych, jednorodzinnych) do 45 dni (dla 

pozostałych) roboczych od daty złożenia zlecenia. W przypadkach wymagających szczegółowego 

rozeznania istniejącego stanu termin ten, po uprzednim zawiadomieniu Zleceniodawcy może być 

wydłużony zgodnie z Ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków Dz. U. z 2019 r. poz. 1437, 1495 oraz Dz. U. z 2020 r. poz. 284, 417. 

 
Zakład Usług Komunalnych  w Lubiczu Sp. z o.o. poniżej przekazujemy kluczowe informacje dotyczące administratora Państwa danych osobowych oraz 
zasad przetwarzania danych osobowych. 

 
1 wielkość ładunku zanieczyszczeń 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 Dz.U.2006.136.964 - 
należy podać w tabeli stanowiącej załącznik do niniejszego wniosku 



1. Kto jest administratorem danych osobowych? 
Administratorem danych osobowych jest Zakład Usług Komunalnych  w Lubiczu Sp. z o. o., adres: ul. Toruńska 56,  
87-162 Lubicz. Z administratorem możesz się skontaktować: 
✓ tradycyjną pocztą pod adresem: Zakład Usług Komunalnych w Lubiczu  Sp. z o. o., ul. Toruńska 56, 87-162 Lubicz;  
✓ poprzez e-mail: biuro@zuk-lubicz.pl; 
✓ telefonicznie: 56 678 53 14.  

2. Kto jest Inspektorem Ochrony Danych. 
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować: 
✓ tradycyjną pocztą pod adresem: Zakład Usług Komunalnych w Lubiczu Sp. z o. o., ul. Toruńska 56, 87-162 Lubicz; 
✓ poprzez e-mail: iod@zuk-lubicz.pl. 

Z Inspektorem Ochrony Danych możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych przez 
administratora oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem. 
3. W jakim celu i na jakiej podstawie będziemy przetwarzali dane osobowe? 
Dane osobowe będziemy przetwarzali w celach: 

1) korzystania ze wszystkich praw i wykonywania obowiązków wynikających z zawartej umowy, tj. dokonywanie odczytów wodomierzy, obsługa 
eksploatacyjna, usuwanie awarii i rozpatrywanie reklamacji, gdzie podstawę prawną przetwarzania danych stanowi umowa (art. 6 ust. 1 lit. 
b RODO); 

2) realizacji zadań wynikających z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, gdzie podstawą prawną 
przetwarzania danych jest wypełnienie obowiązku wynikającego z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz niezbędne działania do 
wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO); 

3) komunikacji i rozwiązywania spraw związanych z zawartą umową, gdzie podstawę prawną przetwarzania danych stanowi umowa (art. 6 ust. 
1 lit. b RODO); 

4) prowadzenia dokumentacji księgowej i podatkowej w związku z rozliczeniami wynikającymi z zawartej umowy, gdzie podstawą prawną 
przetwarzania danych jest wypełnienie obowiązku prawnego wynikającego z przepisów podatkowych i rachunkowych    (art.6 ust. 1 lit. c 
RODO); 

5) badania analiz jakości świadczonych usług, gdzie podstawą przetwarzania danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 
ust. 1 lit. f RODO);  

6) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, będącego naszym prawnie uzasadnionym interesem zabezpieczenia 
informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

4. Jak długo będziemy przechowywali dane osobowe? 
Dane osobowe będziemy przechowywali do czasu wypełnienia przez strony umowy wszystkich praw i obowiązków wynikających z zawartej umowy, a 
po jej wykonaniu do czasu wypełnienia obowiązku prawnego dotyczącego przechowywania dokumentów podatkowych oraz księgowych. 
Dane osobowe przetwarzane w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes będziemy przechowywali do czasu realizacji tego interesu                        lub 
do wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tych celach. 
Po upływie ww. okresów dane osobowe możemy przechowywać  do czasu przedawnienia wszelkich roszczeń. 
5. Jakie prawa Państwu przysługują? 
Każdej osobie, której dane przetwarzamy przysługuje prawo: 

✓ żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, a w przypadkach określonych w RODO także ich sprostowania, usunięcia       lub 
ograniczenia przetwarzania;  

✓ prawo żądania wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją                 w 
przypadkach, gdy administrator przetwarza dane w celu realizacji uzasadnionego interesu; 

✓ prawo do przenoszenia danych do innego administratora, w przypadkach określonych w RODO; 
✓ prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli osoba, której dane przetwarzamy 

uzna, że naruszamy przepisy RODO. 
Aby skorzystać z powyższych praw, należy się skontaktować bezpośrednio z nami lub naszym Inspektorem Ochrony Danych                    (dane 
kontaktowe powyżej). 

6. Skąd pozyskaliśmy Państwa dane osobowe? 
Dane osobowe w zakresie związanym ze świadczeniem usług dostawy wody i/lub odprowadzania ścieków otrzymaliśmy od Lubickich Wodociągów Sp. 
z o. o. z siedzibą w Lubiczu. 
7. Komu mogą być przekazane dane osobowe? 
Zgodnie z obowiązującym prawem dane osobowe możemy przekazać zaufanym podmiotom współpracującym z nami  
w zakresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania, np. firmom świadczącym usługi IT, operatorom pocztowym, firmom kurierskim, doradczym, 
kancelariom prawnym. W razie takiej konieczności dane osobowe mogą być także udostępnione podmiotom upoważnionym           na podstawie 
przepisów prawa. 
8. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych. 
Nie zamierzamy przekazywać danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych. 
9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. 
Decyzje dotyczące osób, których dane przetwarzamy, nie będą podejmowane w sposób wyłącznie zautomatyzowany, w tym dane nie będą poddawane 
profilowaniu. 
 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z ogólnymi warunkami świadczenia usługi (zlecenia) wydania 

warunków przyłączenia oraz informacją o przepisach dotyczących ochrony danych osobowych 

zawartych powyżej. 
 

…………………………………………………………. 

Czytelny podpis Zleceniodawcy 

mailto:biuro@zuk-lubicz.pl

