
 

 

Uzgodnienie trasy przyłącza kanalizacyjnego oraz wstępnych danych do projektowania z 

właścicielem nieruchomości 

 

1. Imię, nazwisko, adres właściciela(-i) przyłączanej nieruchomości:  

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

2. Telefon kontaktowy: ………………………………………………………………… 

3. Adres budowy przyłącza: miejscowość: ………………………………… 

ul………………………… nr ew. działki …………… obręb ………………………… 

4. Głębokość dna kanału wyjścia z budynku ……………………………… 

5. Średnica instalacji kanalizacyjnej wychodzącej z budynku …………….. 

6. Ilość zamieszkałych osób w budynku obecnie ………. docelowo ……… 

RYSUNEK SCHEMATYCZNY PRZYŁĄCZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………… ……………………  …………………… 
     Data   Podpis osoby uzgadniającej   podpis osoby uzgadniającej 

     z ramienia właściciela nieruchomości z ramienia projektanta 

                                                                     nr PESEL 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
OŚWIADCZENIE 

Ja niżej podpisana/y  ………………………………………………………………………….. 

uprzedzona/y o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego oświadczam,  

że jestem właścicielem / współwłaścicielem* działki nr…………….. w obrębie…………….. przy 

ul………………………………………….w ………………………………… i wyrażam zgodę/nie 

wyrażam zgody* na zaprojektowanie przyłącza kanalizacyjnego na mojej posesji według trasy 

przedstawionej na załączonym planie i wykonanie robót związanych z budową odgałęzienia sieci do 

granicy w/w działki. 

Zostałam/em poinformowany, iż wszelkie zmiany uzgodnionego przyłącza wprowadzone przez 

właściciela posesji wymagają ponownego opracowania projektu przyłącza oraz odrzutu sieci w pasie 

drogowym na koszt właściciela posesji. 

 

……………………………………                                                      ………………… 
/Imię, nazwisko, adres składającego oświadczenie/                                                                                                      /podpis/ 

 

*niepotrzebne skreślić 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Klauzula informacyjna administratora danych osobowych: 

Administratorem podanych we wniosku danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w 
Radzyminie adresem: ul. Komunalna 2, 05-250 Radzymin (dalej PWiK).  

Podane przez właściciela nieruchomości dane osobowe będą przetwarzane w celu sporządzenia dokumentacji projektowej kanalizacji 

sanitarnej oraz projektu przyłącza kanalizacyjnego.  
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niniejsze uzgodnienie trasy oraz przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 
PWiK oświadcza, że dane osobowe właściciela przyłączanej nieruchomości (po wybudowaniu przyłącza, zwanego „Odbiorcą usług”) mogą 

być przekazane: osobom upoważnionym przez PWIK – pracownikom i współpracownikom (m.in. projektantom i wykonawcom sieci 

kanalizacyjnej), którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, a także podmiotom przetwarzającym, którym PWiK 
zleci czynności wymagające przetwarzania danych. 

Dane osobowe PWiK będzie przetwarzać do czasu zakończenia użytkowania przyłącza kanalizacyjnego przez Odbiorcę usług. Właściciel 

nieruchomości ma prawo do 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. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania 

danych osobowych Odbiorcy usług przez PWiK znajdują się na stronie www.pwikradzymin.pl.  

http://www.pwikradzymin.pl/


 

 

Uzgodnienie lokalizacji odgałęzienia wodociągowego oraz wstępnych danych do 

projektowania z właścicielem nieruchomości 

 

1. Imię, nazwisko, adres właściciela(-i) przyłączanej nieruchomości:  

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

2. Telefon kontaktowy: ………………………………………………………………… 

3. Adres budowy odgałęzienia: miejscowość: ………………………………… 

ul………………………… nr ew. działki …………… obręb ………………………… 

4. Ilość zamieszkałych osób w budynku obecnie ………. docelowo ……… 

RYSUNEK SCHEMATYCZNY ODGAŁĘZIENIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………… ……………………  …………………… 
     Data   Podpis osoby uzgadniającej   podpis osoby uzgadniającej 

     z ramienia właściciela nieruchomości z ramienia projektanta 

                                                                     nr PESEL 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
OŚWIADCZENIE 

Ja niżej podpisana/y  ………………………………………………………………………….. 

uprzedzona/y o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego oświadczam,  

że jestem właścicielem / współwłaścicielem* działki nr…………….. w obrębie…………….. przy 

ul………………………………………….w ………………………………… i wyrażam zgodę/nie 

wyrażam zgody* na zaprojektowanie odgałęzienia do mojej posesji według trasy przedstawionej na 

załączonym planie i wykonanie robót związanych z budową odgałęzienia sieci do granicy w/w działki. 

Zostałam/em poinformowany, iż wszelkie zmiany uzgodnionego odgałęzienia wprowadzone przez 

właściciela posesji wymagają ponownego opracowania projektu przyłącza oraz odrzutu sieci w pasie 

drogowym na koszt właściciela posesji. 

 

……………………………………                                                      ………………… 
/Imię, nazwisko, adres składającego oświadczenie/                                                                                                      /podpis/ 

 

*niepotrzebne skreślić 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Klauzula informacyjna administratora danych osobowych: 

Administratorem podanych we wniosku danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w 

Radzyminie adresem: ul. Komunalna 2, 05-250 Radzymin (dalej PWiK).  
Podane przez właściciela nieruchomości dane osobowe będą przetwarzane w celu sporządzenia dokumentacji projektowej odgałęzień sieci 

wodociągowej w pasie drogowym.  

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niniejsze uzgodnienie trasy oraz przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

PWiK oświadcza, że dane osobowe właściciela przyłączanej nieruchomości (po wybudowaniu przyłącza wodociągowego, zwanego „Odbiorcą 
usług”) mogą być przekazane: osobom upoważnionym przez PWIK – pracownikom i współpracownikom (m.in. projektantom i wykonawcom 

sieci wodociągowej), którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, a także podmiotom przetwarzającym, którym 

PWiK zleci czynności wymagające przetwarzania danych. 
Dane osobowe PWiK będzie przetwarzać do czasu zakończenia użytkowania odgałęzienia wodociagowego przez Odbiorcę usług. Właściciel 

nieruchomości ma prawo do 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. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania 
danych osobowych Odbiorcy usług przez PWiK znajdują się na stronie www.pwikradzymin.pl.  

 

http://www.pwikradzymin.pl/

