
 
 
 
 
DANE WNIOSKUJĄCEGO 
 

1. ............................................................................................                               Kórnik, dnia ................................... 

     imię i nazwisko* 
 
2. ............................................................................................ 
     Adres* 
 
3. Sposób odbioru warunków*: 
 
           osobisty         listowny        e-mail (wersja elektroniczna) 
 
4. telefon: ………………………………………………………… 
 
5. e-mail:………………………………………………………….. 
    (w przypadku zaznaczenia pkt. 3 sposobu odbioru warunków poprzez e-mail 
     oraz prowadzenia ewentualnej korespondencji poprzez e-mail w trakcie jej wydawania) 
   Zleceniodawca/osoba upoważniona odpowiada za skuteczne doręczenie korespondencji WODKOM KÓRNIK Sp. z o.o. na  

jego adres e-mail. WODKOM Kórnik Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za brak dostarczenia pisma do 
Zleceniodawcy/osoby upoważnionej z uwagi na nieprawidłowy adres e-mail wskazany we wniosku, uznania e-mail WODKOM 
Kórnik Sp. z o.o. jako spam, brak pojemności skrzynki e-mail Zleceniodawcy/ osoby upoważnionej itp. 

 
6. NIP: …………………………………………………………….. 
    (nie dotyczy osób fizycznych) 
 
 
 

                                                                                        Wodociągi Kórnickie i Usługi Komunalne  

                                                                                     WODKOM KÓRNIK Sp. z o.o. 

                                                           ul. Poznańska 71c, 62-035 Kórnik 

 
WNIOSEK 

o określenie przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej: 
  

7. Miejscowość, ulica, numer* ..................................................................................................................................................... 

     (Czmoń, Czmoniec, Radzewo, Trzykolne Młyny, Celestynowo, Kromolice, Pierzchno, Szczodrzykowo, Runowo) 

8. Nr ewidencyjny działki* ............................................................................................ 

9. Nr księgi wieczystej* ……….….……………………………………………................... 

10. Informacja o przeznaczeniu nieruchomości**: 

        budynek mieszkalny jednorodzinny jednolokalowy wolno stojący …………… szt. 

        budynek mieszkalny jednorodzinny dwulokalowy wolno stojący ………………szt. 

        budynek mieszkalny jednorodzinny jednolokalowy w zabudowie bliźniaczej- ilość budynków (połówek bliźniaka) ……....szt. 

         budynek mieszkalny jednorodzinny dwulokalowy w zabudowie bliźniaczej- ilość budynków (połówek bliźniaka) ……..…szt. 

         budynek mieszkalny jednorodzinny jednolokalowy w zabudowie szeregowej- ilość budynków (segmentów) …….………szt. 

         budynek mieszkalny jednorodzinny dwulokalowy w zabudowie szeregowej- ilość budynków (segmentów) ………………szt. 

                                                                                                                                                               Ilość lokali ………………szt. 

         zabudowa zagrodowa 

11. Wniosek dotyczy budynku**:         istniejącego         planowanego 

12. 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.) ……………….… 

      zawór czerpalny (szt.) ……………….… 

13. Zapotrzebowanie na wodę (jednego lokalu): 

      Qdśr [m3/d]* ….…………….……..….   Qhmax [m3/h]* ……..…………………... qs [dm3/s] (wg PN-92/B-01706) ……….……….…..………….. 

         (dane określone przez projektanta instalacji sanitarnych lub odczytane z projektu budowlanego budynku) 

 

14. Cel wykorzystania wody*:………………………………………………  



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 (nieaktualizowanej) lub mapie 

do celów projektowych. 

       Plan zagospodarowania nieruchomości z zaznaczoną zabudową oraz z zaznaczonym układem drogowym (w przypadku  

planowanej budowy więcej niż jednego budynku) 

 

 

Wydanie warunków technicznych jest bezpłatne, termin wykonania usługi: 

1) 21 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym 

znjdujących się w zabudowie zagrodowej; 

2) 45 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku w pozostałych przypadkach. 

UWAGA 

WNIOSEK ZŁOŻONY BEZ WYMAGANYCH ZAŁĄCZNIKÓW ORAZ BEZ PODPISANEJ KLAUZULI  

DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH BĘDZIE UZNAWANY ZA NIEKOMPLETNY. 

 
                                                                                                  
* pole obowiązkowe                                                                                                          …………………………………………………………………….……. 

**zaznaczyć właściwe/wpisać właściwe                                                                                  czytelny podpis Wnioskodawcy  

***konieczne załączenie pełnomocnictwa                                                                          lub osoby umocowanej/pełnomocnika*** 

                                  

Zgodnie z art. 13 i 14  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE informujemy, że:  
1. Administratorem Państwa danych osobowych są Wodociągi Kórnickie i Usługi Komunalne „WODKOM” Kórnik Sp. z o. o. z siedzibą w 

Kórniku, ul Poznańska 71c, 62-035 Kórnik reprezentowane przez Prezesa Spółki.  
2. W sprawach związanych z ochroną Państwa danych osobowych możecie się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez 

Administratora Inspektorem Ochrony Danych pod adresem mailowym: iod@huspremium.pl 
3. Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać:   

• w celu podjęcia działań niezbędnych do realizacji Państwa wniosku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) R.O.D.O. 
• w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) R.O.D.O. w postaci: 

ustalenia ewentualnych roszczeń, ich dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, a także w celach dowodowych, w 
ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy; 

4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas obowiązywania przetwarzania wniosku oraz czas jego realizacji a po tym 
okresie przez wymagany przepisami prawa oraz do czasu upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń Administratora. 

5. Informujemy, że: 
• przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych przekazanych Administratorowi oraz otrzymania kopii 

tych danych, a także do ich sprostowania (poprawiania) oraz uzupełnienia; 
• przysługuje Państwu prawo żądania usunięcia Państwa danych, jeżeli uważają Państwo, że Administratora nie ma 

podstaw do tego, aby Państwa dane przetwarzać lub zachodzą inne przewidziane prawem okoliczności; 
• przysługuje Państwu prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych przekazanych Administratora w następujących 

przypadkach: 
a) kwestionują Państwo prawidłowość danych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych 

danych, 
b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiają się Państwo ich usunięciu, żądając w zamian ograniczenia ich 

wykorzystania, 
c) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one Państwu potrzebne do 

ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, 
d) został złożony sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie 

administratora są nadrzędne wobec podstaw złożenia sprzeciwu; 
• przysługuje Państwu prawo żądania przeniesienia dotyczących Państwa danych osobowych do innego administratora; 
• przysługuje Państwu prawo do wniesienie sprzeciwu: w zakresie przetwarzania Państwa danych w sytuacjach 

szczególnych, tj.: gdy dane są przetwarzane na potrzeby zabezpieczenia prawnie uzasadnionego interesu Administratora 
lub gdy przetwarzanie Państwa danych jest niezbędne dla Administratora w celu wykonania zadań leżących w interesie 
publicznym. W tym przypadku skuteczność wniesienia sprzeciwu wymaga umotywowania zasadności zaniechania 
przetwarzania Państwa danych przez Administratora; 

• Jeżeli uważają Państwo, że Administrator przetwarza Państwa dane niezgodnie z prawem istnieje możliwość wniesienia 
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  

• W każdym czasie mogą Państwo wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody 
nie wpływa na zgodność z prawem działań, które dokonano na tej podstawie przed datą wycofania zgody. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji niniejszego wniosku. 
6. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane następującym odbiorcom: zaufanym podmiotom, które w ramach zawartej z 

Administratorem umowy świadczą na jego rzecz usługi; dostawcom usług IT, kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym, a także 
podmiotom oraz organom uprawnionym na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących. 

7. Państwa dane nie będą podlegały przekazaniu do państw trzecich (spoza obszaru UE) ani do żadnych organizacji międzynarodowych. 
8. Państwa dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.   

 
 
 
 

mailto:iod@huspremium.pl


 
 
 
 
 
 
 
  

 
Oświadczenie: 
Oświadczam, że zapoznałem/łam się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych, zawartymi w klauzuli informacyjnej 
powyżej. 
 
 
         …………………………………………………………………………….. 
          Data, podpis Wnioskodawcy 
 
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 
Zgodnie z art. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku w celu podjęcia działań 
wynikających z realizacji składanego wniosku. 
 
 
         ……………………………………………………………………………….. 
          Data, podpis Wnioskodawcy 


