
Nowy Tomyśl, dnia ……….………….……………………….. 

…………..…………………………………………….. 
(Imię i nazwisko/nazwa Wnioskodawcy) 

…………..…………………………………………….. 

…………..…………………………………………….. 
(adres zamieszkania lub siedziby) 

…………..…………………………………………….. 

…………..…………………………………………….. 
(adres do korespondencji) 

…………..…………………………………………….. 
(tel. kontaktowy) 

…………..…………………………………………….. 
(adres e-mail) 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 

w Nowym Tomyślu Sp. z o.o. 

ul. Targowa 8 

64-300 Nowy Tomyśl  

 

WNIOSEK 

o odbiór wykonanego przyłącza: 

□ wodociągowego 

□ kanalizacyjnego 

 

I. OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI LUB OBIEKTU 

Lokalizacja nieruchomości / obiektu*, którego dotyczy wniosek: 

▪ miejscowość: …………………………………………………………………………………………………………………….. 

▪ ulica: ………………………………………………………………………………………………………................................. 

▪ numer: ………………………..…………………………………………………………………………………………………… 

▪ numer działki geodezyjnej: ……………………………………………………………………………………………………… 

▪ obręb: ……………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

II. INWESTOR 

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

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

 

III. WYKONAWCA 

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 



IV. INFORMACJE 

 

1. Wykonawca oświadcza, iż przyłącze wodociągowe / kanalizacyjne* zostało wykonane zgodnie z zasadami sztuki 

technicznej oraz z materiałów posiadających niezbędne atesty i zezwolenia dopuszczające je do stosowania 

w budownictwie. 

2. Przyłącze wodociągowe / kanalizacyjne*  wykonano w sposób zgodny / niezgodny* z warunkami przyłączenia                 

do sieci nr ………………………… z dnia ………………….. 

3. Przyłącza podlegają geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu – geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 

 

V. DODATKOWE INFORMACJE 

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

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

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

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

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

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

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

 

VI. ZAŁĄCZNIKI 

 

1. Szkic geodezyjny oraz mapę inwentaryzacji przyłącza wodociągowego / kanalizacyjnego* – załącznik zalecany! 

2. Inne: …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

  

  …………………………………………… 
           (data i czytelny podpis wnioskodawcy) 

* niepotrzebne skreślić 

 



PROTOKÓŁ Z WYKONANYCH ROBÓT NA PRZYŁĄCZU 

 

W dniu ……………………….. dokonano odbioru robót na przyłączu ………………….……………………………………………….. 

do posesji nr …………………………………… przy ulicy ………………….…………………………………………………………….. 

WYKONAWCA: ………………….…………….………………….……………………………………………………………………….... 

INWESTOR: …………….………………….………………….…………………………………………………………………………..... 

PRZEDSTAWICIELE PWiK w Nowym Tomyślu Spółka z o.o ………….……………………………………………………………… 

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

Odbiór techniczny przyłącza do: 

• rurociągu  ……………………, ul. ………..……………………………………………………………………………………….. 

• kanału  ………………………., ul. ……...…………………………………………………………………………………………. 

 

CHARAKTERYSTYKA PRZYŁĄCZA 

1. WODOCIĄGOWE 

rodzaj materiału rur ………………….……………………….., długość ………………….……………….……………………………… 

średnica zewnętrzna  ………………….………., głębokość osadzenia …….……………………………………..…………………. 

wyposażenie i obiekty towarzyszące: ………………….……..…………………………………………………………...………………. 

przyłącze wykonane zgodnie / niezgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia do sieci nr …………….………………………… 

z dnia ….……..…………..……..………………….……..………………….………………………………………………………………. 

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

2. KANALIZACYJNE 

rodzaj materiału rur ………………….……………………….., długość ………………….……………….……………………………… 

średnica zewnętrzna  ………………….………., głębokość osadzenia …….……………………………………..…………………. 

wyposażenie i obiekty towarzyszące: ………………….……..…………………………………………………………...………………. 

przyłącze wykonane zgodnie / niezgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia do sieci nr …………….………………………… 

z dnia ….……..…………..……..………………….……..………………….………………………………………………………………. 

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

3. USTERKI / UWAGI* 

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

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

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

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

4. TERMIN USUNIĘCIA ………………….……..………………….……..………………….……………………………………………. 

5. INNE ………………….……..………………….……..………………….……..………………………………………………………… 

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

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

Przyłącze/przyłącza stanowią własność odbiorcy usług! 

 

 

……………………………..…….  ……………………………..…….  ……………………………..……. 
 INWESTOR  WYKONAWCA  PRZEDSTAWICIELE  
 PWIK w Nowym Tomyślu Sp. z o.o. 



KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Nowym 

Tomyślu spółka z o.o. z siedzibą w Nowy Tomyśl, ul. Targowa 8, 64-300 Nowy Tomyśl. 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: 

      Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email: 
dpo@pwiknt.pl lub korespondencyjnie na adres: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Nowym 
Tomyślu spółka z o.o. z siedzibą w Nowy Tomyśl, ul. Targowa 8, 64-300 Nowy Tomyśl. Z inspektorem 
ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych 
osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu dopełnienia obowiązków określonych w przepisach prawa 

art. 6 ust 1 pkt b i c RODO na podstawie ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę          

i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2019 poz. 1437). 

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora w ramach 

wykonywania swoich obowiązków służbowych. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom 

uprawnionym na mocy przepisów prawa. 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.   

6. Dane będą przetwarzane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te zostały 

zebrane. Dane osobowe można przechowywać przez okres dłuższy, o ile będą one przetwarzane wyłącznie  

do celów archiwalnych w interesie publicznym. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres     

5 lat od zakończenia współpracy. 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia 

zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa 

się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan,                         

iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia              

o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

 

 

……………………………………………………………….. 
                    (potwierdzam zapoznanie się z klauzulą informacyjną) 

 


