
  

   

Gubin, dnia ……………………. 

 

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o. 

ul. Śląska 36 

66-620 Gubin 

NIP 926-10-00-423 REGON 970361280 

telefon:  +48 68 455-82-82 

fax:  +48 68 455-82-65 

serwis internetowy:www.pumgubin.pl 

e-mail:pum@pumgubin.pl 

  

  

INWESTOR 
      

        

 Imię i Nazwisko lub nazwa firmy       

        

 Ulica, nr       
  -          

 Kod pocztowy  Miejscowość       

          

 Telefon kontaktowy  PESEL/NIP       

 PEŁNOMOCNIK       
        

 Imię i Nazwisko lub nazwa firmy       

        

 Ulica, nr       
  -          

 Kod pocztowy  Miejscowość       

          

 Telefon kontaktowy  PESEL/NIP       

 

WNIOSEK O PRZYŁĄCZENIE DO MIEJSKIEJ                                                                                                

SIECI WODOCIĄGOWEJ I/LUB KANALIZACYJNEJ* 

 

Na podstawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, wnoszę o wydanie warunków 

technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej* i/lub kanalizacyjnej* dla dostawy wody i/lub odbioru 

ścieków nieruchomości położonej (dokładny adres): ........................................................................................... 

…………………………………………………… dz. Nr……………………nr KW ……………...………….. 

Obiekt:  istniejący  projektowany  w rozbudowie 

       

Obiekt posiada własne ujęcie wody:  Tak  Nie 

 

 budynku mieszkalnego jednorodzinnego   

    

 budynku mieszkalnego wielorodzinnego   
     
 inne (podać rodzaj obiektu)    

 
Określenie tytułu prawnego wnioskodawcy do obiektu (1)  

Zapotrzebowanie na wodę wynosi: 
- na cele socjalno – bytowe                                                                   ………………………………. m3/m-c 
- na cele technologiczne                                                                        ………………………………. m3/m-c 
- na cele ppoż.                                                                                        …………………………......... m3/m-c  
 

Odprowadzane ścieki (2): 
- ilość ścieków sanitarnych                                                                   ………………………………. m3/m-c 
- ścieki wód opadowych (powierzchnia zlewni)                                   …………………………......... m2 
 - ilość ścieków innych - ………………………………….                  ………………………………. m3/m-c 
 

Skład ścieków: 

- BZT5                                                                                                    ……………………………… 
- ChZT                                                                                                   ………………………………  

- Zawiesina ogólna                                                                                ………………………………  

 - Substancje ekstrahujące się eterem naftowym                                   ……………………………… 

- Azot ogólny                                                                                         .……………………………...  

- Metale ciężkie                                                                                     …………………………….... 

- Odczyn pH                                                                                          ………………………………  

- Temperatura                                                                                        ……………………………… 

 

Charakterystyka techniczna obiektu, do którego będzie doprowadzana będzie woda, z którego odprowadzane będą ścieki: 
a) powierzchnia użytkowa                                                                          ……………………………….. m2 

http://www.zwik.slawa.pl/
mailto:zwikslawa@wp.pl


 

Ilość zamieszkałych (zatrudnionych) osób                                             ……………………………….. 
Powierzchnia działki ogółem                                                                   ………………………….……. m2 
w tym: - powierzchnia zabudowy                                                               ……………………………….. m2 
             - powierzchnia terenów zielonych                                                 ……………………………….. m2 

 

Przewidywany czas rozpoczęcia korzystania z przyłączy: 

 

 
 

Oświadczam, że posiadam prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 

 
 

 

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

 podpis 
            Inwestor */Pełnomocnik* 

DO WNIOSKU NALEŻY ZAŁĄCZYĆ: 

 

1. W przypadku budowy przyłącza do wniosku należy załączyć dwie kopie aktualnej (nie  starszej niż 6 m-cy)         

zasadniczej mapy sytuacyjno - wysokościowej w skali min. 1:500, wyjątkowo w skali 1:1000, określającej                

usytuowanie nieruchomości względem istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz innych obiektów                  

i urządzeń uzbrojenia terenu. Mapę zakupić w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 

w Krośnie Odrzańskim Delegatura w Gubinie. 
2. Dokument określający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości lub oświadczenie.  

3. Odpis z właściwego rejestru wskazujący na sposób reprezentowania podmiotu. 

4. Upoważnienie udzielone przez Inwestora dla Pełnomocnika. 
 

Jeżeli instalacja wodociągowa i/lub kanalizacyjna przebiegać będzie przez nieruchomości, do których osoba 

ubiegająca się o przyłączenie swojej działki do sieci nie posiada tytułu prawnego, wymagane jest ustanowienie 

ograniczonego prawa rzeczowego przez właścicieli tych nieruchomości. 

 

I. Klauzula informacyjna administratora danych osobowych: 
1. Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o. (dalej: PUM) z siedzibą przy 

Śląskiej 36, 66-620 Gubin.  

Wnioskodawca może kontaktować się listownie na adres PUM Sp. z o.o., ul. Śląska 36, 66-620 Gubin, mailowo na 

adres zoum@pumgubin.pl, telefonicznie pod numerem 68 455 82 70 lub powołanym przez nas inspektorem ochrony 

danych pum@pumgubin.pl. Dane osobowe będą przetwarzane w celu określenia warunków przyłączenia, celem 

podjęcia działań niezbędnych do zawarcia umowy. 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niniejszy wniosek o określenie warunków przyłączenia     

(art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). 

2. Dane osobowe Odbiorcy usług, PUM może przekazywać:  

• osobom upoważnionym przez PUM – pracownikom i współpracownikom którzy muszą mieć dostęp do 

danych, aby wykonywać swoje obowiązki, 

• podmiotom przetwarzającym – którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych, 

• innym odbiorcom – jedynie uprawnionym podmiotom, w okolicznościach przewidzianych                              

w obowiązujących przepisach, np. kurierom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym.  

3. Dane osobowe będziemy przetwarzać w okresie do czasu zmiany warunków przyłączenia. Wnioskodawca ma 

prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 

oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

4. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji niniejszego zlecenia. 

Wnioskodawca ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

II. Klauzula informacyjna: 
Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o. w Gubinie informuje, że na podstawie art. 27e ust. 1 pkt 2) ustawy           

z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzenia ścieków (tekst jedn. Dz. U. 

z 2018 r. poz. 1152, z późn. zm.), w przypadku odmowy przyłączenia wnioskodawcy przysługuje prawo do złożenia 

wniosku o rozstrzygnięcie sporu do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego 

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie we Wrocławiu, ul. Norwida 34, 50-950 Wrocław 
 

Objaśnienia: 
 
(1) Pod pojęciem tytuł prawny do korzystania z nieruchomości przyłączanej do sieci należy rozumieć: własność,         

użytkowanie wieczyste, użytkowanie o nieuregulowanym tytule prawnym, najem, dzierżawa, darowizna. 
(2) W przypadku odprowadzania ścieków wyłącznie z gospodarstw domowych wpisać: ścieki bytowe. W przypadku 

odprowadzania ścieków z obiektów innych niż gospodarstwa domowe należy podać dokładną charakterystykę       

działalności przedsiębiorstwa pod kątem gospodarki wodno-ściekowej. 
*   Niepotrzebne skreślić 
 

Wniosek należy wypełnić drukowanymi literami. Wniosek nieczytelny, nieprawidłowo wypełniony lub 

niekompletny (brak wymaganych załączników) będzie zwrócone Wnioskodawcy celem uzupełnienia. 
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