
 

 

 

Sochaczew, dnia…………………………… 

 

…………………………………………………………………. 
Imię, Nazwisko/ Nazwa firmy 

 

…………………………………………………………………. 
 PESEL/ NIP (jeżeli jest prowadzona działalność gospodarcza)  

 

…………………………………………………………………. 
 Adres zamieszkania/ Siedziba firmy  

 

…………….……………………………………………………    
Adres do korespondencji                                                                     
 

…………….……………………………………………………  
Nr telefonu                       

 

„Zakład Wodociągów i Kanalizacji – 

Sochaczew” Sp. z o. o.  

ul. Rozlazłowska 7 

96-500 Sochaczew 

 
 

WNIOSEK O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI WODOCIĄGOWEJ*/KANALIZACYJNEJ* 

      Proszę o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej,* kanalizacyjnej* dla nieruchomości 

położonej przy ul. …………………..………….. w Sochaczewie, działka nr ew. ………………..……… 

1. Przeznaczenie wody na cele: 

□ gospodarstwa domowe 

□ pozostali odbiorcy 

2. Ilość odprowadzanych ścieków 

a) ścieki bytowe ………………………………………… m
3
/d 

b) ścieki przemysłowe ……………………………………m
3
/d 

 skład ścieków: 

- BZT …………………………………  - azot ogólny ………………………………. 

- ChZT ………………………………..  - metale ciężkie …………………………… 

- zawiesina ogólna …………………..              - pH ……………………………………….. 

- substancje ekstrahujące się eterem naftowym …………………………………………… 

- temperatura ……………………….. 

3. Charakterystyka techniczna obiektu, do którego doprowadzana będzie woda*/ z którego 

odprowadzane będą ścieki: 
a) powierzchnia użytkowa ……………………………m
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b) wyposażenie sanitarne: 

 umywalka ………...….…...szt.  

 wanna …………….……….szt. 

 natrysk …………….………szt. 

 zlewozmywak …….……... szt.  

 ubikacja ……………….…..szt. 

 …………………………………………………… 

 
* Niepotrzebne skreślić 



4. Ilość osób zamieszkałych*/korzystających*/zatrudnionych*…………….…………… 

5. Proponowany termin rozpoczęcia poboru wody …………………………… 

 

W załączeniu do wniosku przekazuje: 

1. Dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości (do wglądu)  

2. Aktualną mapę sytuacyjno-wysokościową 

3. Pełnomocnictwo do reprezentowania inwestora (jeżeli inwestora reprezentuje inny 

podmiot) 
 

 

 

 
…………………………………………………………………. 

        (czytelny podpis Wnioskodawcy) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Niepotrzebne skreślić 
 

Zgodnie z art. 13 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. Urz. UE L 119 z 04.05.2016. str. 1), dalej „RODO", informujemy, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest „Zakład Wodociągowi Kanalizacji - Sochaczew" Sp. z o. o. ul Rozlazłowska 7. 96-500 Sochaczew 

2. ADO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail: i0do@zwik.sochaczew.pl lub listownie „Zakład Wodociągów  i Kanalizacji - Sochaczew"   Sp. z o . o .                       
ul. Rozlazłowska 7, 96-500 Sochaczew. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi i realizacji wniosku/podania/zlecenia. 
4. Podstawą przetwarzania jest zgoda na podstawie art 6 ust 1 lit. a) RODO. 

5. Dane przetwarzane przez Administratora, są to dane identyfikuje osobę: imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, adres do korespondencji, numer telefonu stacjonarnego, numer telefonu komórkowego, adres email. 
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym podanie ich jest niezbędne do realizacji celu, określonego w punkcie 3. 
7.  Decyzje dotyczące przetwarzania danych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. 

8. W zakresie, w jakim Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody- mają Państwo prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możecie Państwo wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny bądź adres e-mail. 
9. Dane przetwarzane przez:  Administratora, są to dane identyfikujące osobę, imię  i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, adres do korespondencji, numer telefonu stacjonarnego, numer telefonu komórkowego, adres e-mail. 
10. Macie Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania sprostowania swoich danych osobowych żądania usunięcia swoich danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, przenoszenia swoich danych osobowych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych. 

11. Szczegółowa klauzula informacyjna znajduje się na stronie: www zwik.sochaczew.pl w zakładce RODO. 

Zgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w tym dokumencie dla potrzeb niezbędnych do obsługi 
mojego wniosku. 

 

mailto:i0do@zwik.sochaczew.pl
http://zwik.sochaczew.pl/


 

 

 

 

 

 

 

 


