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              Miejscowość ............................... dn. ....................... 

............................................................. 
         ( Imię i nazwisko wnioskodawcy )** 

 

............................................................. 
                ( adres zamieszkania )** 

 

..............................................................                  
       ( Kod pocztowy, miejscowość )**                                                                                                             
         Gmina Leszno   
.............................................................                                    Al. Wojska Polskiego 21 
           ( Nr telefonu kontaktowego )                                                   05-084 Leszno 

 
………………………………………. 

      (adres e-mail)*** 

 
W N I O S E K   

 
o wydanie    zmianę  warunków przyłączenia do sieci wodociągowej/kanalizacyjnej*  

 
1. Lokalizacja nieruchomości/obiektu, który ma zostać przyłączony do sieci wod – 

kan**: 

 

• miejscowość ……………………….., ulica ……………………………, nr … 

 

• działka nr ew. …………………………., obręb ………………………….. 

 

2. Informacja o przeznaczeniu nieruchomości**: 

❑ budynek mieszkalny wolno stojący jednorodzinny jednolokalowy 

❑ budynek mieszkalny wolno stojący jednorodzinny dwulokalowy 

❑ budynek mieszkalny w zabudowie bliźniaczej  

❑ zabudowa zagrodowa  

❑ budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie szeregowej – ilość lokali 

mieszkalnych …… szt. 

❑ inny obiekt/budynek określony w ustawie Prawo budowlane 

 

3. Informacja o sposobie wykorzystania nieruchomości (ilość przyborów sanitarnych w 

jednym lokalu)**: 

• umywalka (szt.) ……, natrysk (szt.) ……, pralka (szt.) ….., miska ustępowa 

(szt.) ….., zlewozmywak (szt.) ….., wanna (szt.) ….., zmywarka (szt.) ……, 

bidet (szt.) …..., 

 

4. Zapotrzebowanie na wodę – na cele bytowe/przemysłowe/ppoż* (dane określone przez 

projektanta instalacji sanitarnych lub odczytane z projektu budowlanego budynku)** 
 

• Qdśr [m3/d].................. Qhmax [m3/h]..................  

• qs [dm3/s] (wg PN-92/B-01706) ........................... 

 

5. Ilość odprowadzanych ścieków bytowych**: Qdśr [m3/d].................. 
 

6. Wniosek dotyczy budynku*: istniejącego          planowanego 
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7. Do wniosku załączam:  

❑ plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza w stosunku 

do istniejącej sieci oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu** - zaleca się by 

został on sporządzony na mapie zasadniczej lub mapie do celów projektowych  

❑ odpis z właściwego rejestru (w przypadku przedsiębiorców)** 

❑ Pełnomocnictwo (w przypadku ustanowienia pełnomocnika) 

 
 

* - niepotrzebne skreślić 

** - dane obowiązkowe 

*** - dane nieobowiązkowe (w przypadku odbioru warunków e-mail) 

 
 

 

Forma odbioru Warunków Technicznych 

❑ odbiór osobisty 

❑ listownie na adres: 

❑ e-mail  

 

 

 

     

      

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

                (Podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej ) 

 

 

 
Informacja: 

Termin wydania warunków przyłączenia lub odmowy ich wydania wynosi 21 dni  – od dnia złożenia kompletnego wniosku o wydanie 
warunków przyłączenia do sieci budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym znajdujących się w zabudowie zagrodowej lub 45 dni od 

dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w pozostałych przypadkach - art. 19a pkt. 1 ust. 1) oraz ust. 2) ustawy z 

dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 
Za kompletny wniosek uważa się całkowite wypełnienie druku wniosku oraz załączenie wymaganych załączników. W przypadku złożenia 

niekompletnego wniosku, gmina Leszno poinformuje pisemnie Wnioskodawcę o potrzebie jego uzupełnienia. Czas na uzupełnienie wniosku 

nie wlicza się do czasu na wydanie warunków przyłączenia. 



str. 3/3 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  

            Realizując wymogi 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 „RODO”), informuję o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Leszno jest: Wójt Gminy Leszno adres:                        

Al. Wojska Polskiego 21, 05-084 Leszno, urzad@gminaleszno.pl 

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu 

Gminy Leszno, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony 

Danych Osobowych w Urzędzie Gminy za pomocą adresu ido@gminaleszno.pl 

3. Administrator danych osobowych – Wójt Gminy Leszno - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących 

przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody. 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: 

a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na  Gminie Leszno; /realizacja zadań wynikających z Ustawy z dnia 7 czerwca 

2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków /Dz.U. z 2019 poz.1437 t.j. z póź. zm./  

b) realizacji umów zawartych z kontrahentami Gminy Leszno; 

c) gdy przetwarzanie  jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby której dane dotyczą lub innej osoby. 

d) gdy przetwarzanie jest niezbędne do  wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w zakresie władztwa 

publicznego obejmującego  powierzone mu zadania. 

e) gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej  

f) gdy przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego 

g) w pozostałych przypadkach gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie  na podstawie wcześniej udzielonej zgody 

w zakresie i celu określonym w treści zgody. 

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: 

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej,    

w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;  

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Leszno przetwarzają dane osobowe, dla których 

Administratorem jest Wójt Gminy Leszno. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie 

przez okres wymagany przepisami prawa powszechnie obowiązującego. 

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa: 

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub     

niekompletne; 

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),  

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych  

e) prawo do przenoszenia danych, 

 f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania  

8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych 

(art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma 

wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. 

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Gminy Leszno Pani/Pana danych 

osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych 

osobowych. 

10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez 

Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. 

11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych 

stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. 

12. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

 Zapoznałem/am się z powyższą informacją: ………………………………………………………………………………… 

                                                                                                            data i podpis  

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170000328

