
--------------------------------------------------------------------------------------------- Radzymin, ---------------------------- 
( imię i nazwisko / firma )                               ( miejscowość i data ) 

 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
( adres do korespondencji ) 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
( telefon: komórkowy, stacjonarny ) nieobowiązkowe 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
( adres e-mail ) nieobowiązkowe 

 
WNIOSEK O WYDANIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA 

 
Na podstawie §20 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie 
Gminy Radzymin wnoszę o wydanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości 
położonej w miejscowości: ……………………………… 

przy ulicy ….…………………..………………………………… numer posesji ……..…….. 

numer ewidencyjny działki ………………… obręb ….………………………… 

do sieci wodociągowej / kanalizacyjnej* PWiK. 

Oświadczam, że: 
 posiadam tytuł prawny do ww. nieruchomości: własność/ współwłasność/ inny (jaki?) 
………………………………………………………………………………………* 
 ww. nieruchomość ma nieuregulowany stan prawny. 

 
Przeznaczenie budynku ………………………………………………………….. 

Załącznik ....................…………………………………………………………… 
 
Warunki techniczne (zaznaczyć właściwe):  odbiorę osobiście  proszę wysłać pocztą na 
podany adres korespondencyjny 
 
 

---------------------------------------------------- 
( czytelny podpis wnioskodawcy ) 

*niepotrzebne skreślić 
 
I. 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 Wnioskodawcę dane osobowe będą przetwarzane w celu określenia warunków przyłączenia, celem podjęcia działań 
niezbędnych do zawarcia umowy. 
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niniejszy wniosek 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 Odbiorcy usług PWiK mogą być przekazane: osobom upoważnionym przez PWIK – pracownikom  
i współpracownikom, 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 zmiany warunków przyłączenia. Odbiorca usług 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.  
Odbiorca usług ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie dotyczącym przetwarzania danych. 
II. Klauzula informacyjna: 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Radzyminie informuje, że na podstawie art. 27e ust.1 pkt 2) ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017. poz. 328 ze zm.), w przypadku odmowy 
przyłączenia, Wnioskodawcy przysługuje prawo do złożenia wniosku o rozstrzygnięcie sporu do Dyrektora Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Warszawie, 03-194 Warszawa ul. Zarzecze 13b. 


