
 

Rosówek, dnia ………………………… 
 
 

Inwestor: 
 

......................................................... 
                                                                                                                                                                                                 imię, nazwisko właściciela lub  
                                                                                                                                                                                           oznaczenie podmiotu gospodarczego 

 
......................................................... 

ulica, nr domu, nr mieszkania 

 
......................................................... 

kod pocztowy, miejscowość 

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

nr telefonu              adres e-mail

Nasz znak: DE.404.  

 
WNIOSEK 

 
O ZAPEWNIENIE DOSTAWY WODY I ODBIORU ŚCIEKÓW 

 

 
dla obiektu .................................................................................................................................................................  

(rodzaj obiektu np. dom jednorodzinny, budynek wielorodzinny, działka rekreacyjna, działka rolna, budynek biurowy itp.) 

 
zlokalizowanego .............................................................................nr ................... nr działki .....................  

(ulica, miejscowość) 

 
informacje istotne dla wydania zapewnienia dostawy wody i odbioru ścieków: 
 
................................................................................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................................................... 
 
Nieruchomość posiada własne ujęcie wody: * Nieruchomość jest wyposażona: *  

       tak          w bezodpływowy zbiornik na nieczystości        tak        nie 

       nie         w przydomową oczyszczalnię ścieków       tak        nie 

Zapotrzebowanie wody 

Qśr.dobowe =.......................... [m3/d] 

Q max.godzinowe =.......................... [m3/h] 

q p.poż. =.......................... [dm3/s] 

Odprowadzenie ścieków bytowych 

Q śr.dobowe =.......................... [m3/d] 

Q max.godzinowe =.......................... [m3/h] 

Odprowadzenie ścieków przemysłowych Parametry zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych 

Q śr.dobowe =..........................  [m3/d]  ChZT Cr =............. [mgO2/l]  pH =........... [-] 

Q max.godzinowe =.......................... [m3/h] 
 

BZT 5 =............. [mgO2/l]  temp. =........... [oC]  
 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kołbaskowie  
Samorządowy Zakład Budżetowy  

Rosówek 16 • 72-001 Kołbaskowo  
tel. 91 312 49 20 • e-mail: sekretariat@zwik.kolbaskowo.pl • www.zwik.kolbaskowo.pl



 

Określić źródło i sposób podczyszczania ścieków przemysłowych 
 
................................................................................................................................................................................. 
 
................................................................................................................................................................................. 
 
................................................................................................................................................................................. 

 
 
 

…………………….. 

  
 

………………………………….. 
data  podpis 

 
* właściwe zaznaczyć 

 
Informacja dla osoby udostępniającej dane osobowe (dotyczy osób fizycznych) 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kołbaskowie z siedzibą: Rosówek 16, 72-001 Kołbaskowo. Z administratorem danych można się skontaktować 
poprzez adres e-mail: sekretariat@zwik.kolbaskowo.pl lub telefonicznie pod numerem 91 312 49 20 lub pisemnie na adres siedziby administratora. 
Inspektor ochrony danych. 
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym może się Pani/Pan* skontaktować poprzez email: 
iodo_kolbaskowo@wp.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować, w sprawach 
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 
Cele i podstawy przetwarzania. 
Podane przez Panią/Pana* dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosku o zapewnienie dostawy wody i odbioru ścieków 
sanitarnych. 
Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenie 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 (Dz. U. UE L z dnia 4 maja 2016 r.). 
Odbiorcy danych osobowych. 
Odbiorcami Pani/Pana* danych osobowych będą jednostki administracji publicznej uprawnione do sprawowania kontroli i nadzoru nad 
prawidłowością funkcjonowania Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kołbaskowie lub mogące potwierdzić prawdziwość podanych przez 
Panią/Pana informacji.   
Okres przechowywania danych. 
Pani/Pana* dane będą przechowywane przez okres 5 lat poczynając od 1 stycznia roku następnego, który to wynika z przyjętego w jednostce 
Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt. 
Prawa osób, których dane dotyczą. 
Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu*: 
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopi, 
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, 
c) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego 

z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej, 
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, 
e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa. 
Informacja o wymogu podania danych.  
Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, lecz ich nie podanie uniemożliwi rozpatrzenie złożonego wniosku. 

*niepotrzebne skreślić 


