
  

WNIOSEK  
O WYDANIE OŚWIADCZENIA W CELU UZYSKANIA DECYZJI 

O  WARUNKACH ZABUDOWY / DECYZJI ULICP DLA 
OBIEKTU 

 
 

 

  

INWESTOR: 

Imię i Nazwisko / Nazwa  

Ulica, nr  

Miejscowość, kod pocztowy  

Telefon, e-mail:  

  

PEŁNOMOCNIK (jeżeli ustanowiono): 

Imię i Nazwisko / Nazwa  

Ulica, nr  

Miejscowość, kod pocztowy  

Telefon, e-mail:  

 
Proszę o wydanie oświadczenia o możliwości przyłączenia obiektu do sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w celu uzyskania warunków zabudowy / 
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla następującego obiektu: 

 budynku mieszkalnego jednorodzinnego 

 budynku mieszkalnego wielorodzinnego 

 inne (podać rodzaj obiektu) ……………………………………………………………… 
 
projektowanego do realizacji : 

miejscowość  kod pocztowy  

ulica  nr działki, k.m.  

 

 
………………………………………………… 

       Czytelny podpis Inwestora / pełnomocnika 
ZAŁĄCZNIKI: 

 Plan sytuacyjny w skali 1:500 z zaznaczoną lokalizacja nieruchomości oraz istniejącą i planowaną zabudową. 

 Upoważnienie właściciela / inwestora dla pełnomocnika. 
 
 
 

OŚWIADCZENIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA „AKWA” SP. Z O.O.   

W odpowiedzi na wniosek na podstawie ustawy z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i  zbiorowym odprowadzaniu ścieków 
(z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane ( z późniejszymi zmianami) oświadczamy, że istnieje możliwość 
przyłączenia przedmiotowego obiektu do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.  
Przyłączenie obiektu wymaga uzyskania warunków technicznych włączenia do sieci oraz zawarcia umowy o dostawę i odbiór ścieków. Niniejsze 
oświadczenie wydaje się w celu uzyskania warunków zabudowy/decyzji ULICP dla obiektu i nie stanowi ono podstawy do przystąpienia do prac 
projektowych i budowlanych w zakresie przyłączenia. 
 
Niniejsze oświadczenie traci ważność po upływie jednego roku od daty jego wydania, jeżeli w tym okresie nie zostaną wydane warunki 
techniczne przyłączenia do sieci wod. – kan.  
Oświadczenie o możliwości przyłączenia do sieci wod. – kan. nie narzuca na Wodociągi i Kanalizacja „AKWA” Sp. o.o. obowiązku późniejszego 
przyłączenia klienta w ściśle określonym terminie. Oświadczenie ma charakter informacyjny i może ulec zmianie.  
 

 
 

………………………………………………….……. 
     pieczęć i podpis 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

KLAUZULA INFORMACUJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
 

1. Administratorem podanych danych osobowych jest Spółka Wodociągi i Kanalizacja „AKWA” Sp. z o.o. z siedzibą w Nysie 

przy alei Wojska Polskiego 2, 48-300 Nysa. 

2. Dane kontaktowe w sprawach ochrony danych osobowych, w tym dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych będą 

dostępne w zakładce kontakt na stronie www.wikakwa.pl oraz pod adresem iod@wikakwa.pl. 

3. Państwa dane przetwarzać będziemy w celu wydania oświadczenia do uzyskania decyzji o warunkach zabudowy/decyzji 

ULICP dla obiektu na podstawie ustawy z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków oraz ustawy z dnia 07.07.2004 r. Prawo budowlane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c ) RODO. 

4. Podane dane przetwarzać będziemy przez 1 rok od daty wydania oświadczenia, jeżeli w tym okresie nie zostaną wydane 

warunki techniczne przyłączenia do sieci wod. – kan. W przypadku wydania warunków technicznych do przyłączenia do 

sieci wod. – kan. Państwa dane będziemy przetwarzać przez okres utrzymywania sieci oraz przez 2 lata po jej likwidacji. 

5. Dane możemy udostępniać podmiotom upoważnionym przepisami prawa. Dane mogą być również ujawniane naszym 

podwykonawcom wyłącznie w zakresie świadczonych dla nas usług, w szczególności podmiotom wykonującym usługi 

serwisowe, doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową czy rachunkową.   

6. Mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi 

do organu nadzorczego. 

7. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi wydanie oświadczenia w celu uzyskania decyzji o 

warunkach zabudowy/decyzji ULICP dla obiektu. 

 

mailto:iod@wikakwa.pl

