
 

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W SUWAŁKACH  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

ul. gen. W. Sikorskiego 14, 16-400 Suwałki 

 

 

 Wnioskodawca:   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia  
do sieci kanalizacji deszczowej 

 

 
Dotyczy posesji przy ul. .......................................................................nr ..................  
 

nr geod. działki ................................., nr księgi wieczystej …………………………………………………* 

 
 
Wnioskuję o określenie warunków technicznych przyłączenia do sieci: 
 

Budynku / obiektu:        istniejącego              projektowanego           rozbudowywanego 

 
Rodzaj zabudowy: 

 jednorodzinna     obiekty usługowe, 

 wielorodzinna     obiekty produkcyjne, 

       inne ………………………… 

 
Nawierzchnie,  z których będą odprowadzane wody opadowe i roztopowe: 

 powierzchnie dachów - ...............m2,  

 powierzchnie o nawierzchni szczelnej- ...............m2,  

 inne powierzchnie (podać jakie)- ...............m2.  

 

Łączna ilość wód opadowych przewidzianych do odprowadzania do kanalizacji deszczowej -................l/s 
(minimalne natężenie deszczu przyjęte do obliczeń powinno wynosić q = 172 l/s*ha)

 

Dodatkowe informacje: 

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

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

Proponowany termin rozpoczęcia odprowadzania wód opadowych i roztopowych ........................

  

Imię i nazwisko /nazwa firmy: ................................................................. 

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

Adres zamieszkania/siedziba: ............................................................... 

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

PESEL /NIP: .......................................................................................... 

 

Adres do korespondencji: ....................................................................... 

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

tel. (w godz. 700-1500) .............................................................................  



 

 

Załączniki: 

 1 egz. oryginału kopii mapy zasadniczej lub mapy do 
celów projektowych w skali 1:500  

 1 egz. planu sytuacyjnego z zaznaczeniem obrysu 
nieruchomości lub planu zagospodarowania działki,  
której dotyczy zlecenie 

  upoważnienie (jeżeli dotyczy) *** 
 

 

Tytuł prawny Wnioskodawcy do wyżej wymienionej nie-
ruchomości: 

 własność**   

 współwłasność**- udział ............................... 

 użytkowanie wieczyste**  

 dzierżawa**  

 brak tytułu prawnego 

 inne (jakie?) ………………………………….. 

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

Odbiór warunków:  OSOBIŚCIE    ODESŁAĆ POCZTĄ 

    
Wyjaśnienie oznaczeń zastosowanych w tekście: 
 

* Wnioskodawca zobowiązany jest okazać do wglądu dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością  

(np. wypis  z rejestru gruntów lub Akt Notarialny, dodatkowo np. w przypadku dzierżawy – stosowną umowę)   
**  - o wydanie warunków technicznych może wystąpić wyłącznie właściciel lub właściciele nieruchomości; w innym przypadku 
wniosek powinien być podpisany przez osobę/osoby upoważnione przez właściciela/właścicieli do reprezentowania, na podstawie  
odpowiedniego upoważnienia załączonego do wniosku  

 
  

Jako osoba składająca niniejszy wniosek zobowiązuję się przekazać poniższą informację osobom, których dane są zawarte na 
wniosku a w których imieniu go składam. 
 
Informacja o ochronie danych osobowych: 
Administratorem Twoich danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Suwałkach, ul. gen. W. Sikorskiego 14, 16-400 Suwałki (dalej PWiK). 
W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane? 
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji powyższego wniosku (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)  a także w celach 
archiwizacyjnych (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie usprawiedliwionym interesem PWiK jest archiwizacja wniosków i postępowanie 
zgodne z wytycznymi zawartymi w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt PWiK opracowanym na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 
1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. 2018 r., poz. 217 t.j.).  
Sposób pozyskania danych 
Jeżeli podajesz swoje dane bezpośrednio w treści wniosku osobiście to informujemy, że ich podanie nie jest obowiązkowe, jednak niezbędne  
w zakresie realizacji ww. celów. W innym przypadku, a więc gdy w Twoim imieniu wniosek składa inna osoba informujemy, że Twoje dane zostały 
przekazane przez osobę Cię reprezentującą (pełnomocnik, przedstawiciel) i zostały pozyskane przez PWiK w następującym zakresie: imię, 
nazwisko, firma, adres zamieszkania, siedziba, PESEL, NIP, adres do korespondencji i numer telefonu. 
Komu będziemy przekazywać Twoje dane? 
PWiK będzie przekazywać Twoje dane osobowe innym podmiotom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych  
w imieniu i na rzecz PWiK. Po upłynięciu okresu archiwizacji niniejszego wniosku wskazanego w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt PWiK 
opracowanym na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. 2018 r., poz. 217 t.j.) 
PWiK przekaże do Archiwum Państwowego niniejszy wniosek. Ponadto PWiK będzie udostępniać Twoje dane osobowe innym podmiotom, o ile 
taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.  
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane? 
Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji wniosku oraz dla celów archiwizacyjnych, na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 
r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach przez okres 25 lat, chyba że została opracowana dokumentacja na podstawie warunków 
technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. W tym ostatnim przypadku dane będą przechowywane bezterminowo do 
czasu przekazania wniosku do Archiwum Państwowego.  
Jakie masz prawa? 
Przysługuje Ci prawo do: 

▪ dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu, 
▪ sprostowania swoich nieprawidłowych danych, 
▪ żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO, 
▪ żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, 
▪ wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach  wskazanych w art. 21 RODO, 
▪ przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany. 

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO,  
ul. Stawki 2, Warszawa). 
Kontakt  
Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj 
się z nami: 
Inspektor Ochrony Danych: Zbigniew Walicki, tel.: + 48 601 397 826, e-mail: iod@pwik.suwalki.pl   
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Suwałkach,  
ul. gen. W. Sikorskiego 14, 16-400 Suwałki. 

 
 

…………………………………………………………………… 
                           (czytelny podpis Wnioskodawcy i data) 

 
 
 
 
 
 

Wypełnia pracownik PWiK w Suwałkach Sp. z o.o.: 
 
Uwagi:  ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

 (data i podpis osoby sprawdzającej poprawność wypełnienia wniosku) 

 

mailto:iod@pwik.suwalki.pl

