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„Wodociągi Słupsk” Spółka z o.o. 
ul. Elizy Orzeszkowej 1  76-200 Słupsk 
NIP: 839-000-55-92 

BOK: 59 84-18-353 
Dział prowadzący sprawę: 

Dział Planowania i Rozwoju 

Infrastruktury  
59 84-18-338, 337 lub 336 

Serwis internetowy:www.wodociagi.slupsk.pl 
e-mail: bok@wodociagi.slupsk.pl 

                                    

                                                                                            Data: ……………..……………….. 
Wnioskodawca 
Nazwisko/nazwa  
 
Imię /cd. nazwy firmy 
 

NIP (dot. firm)/ 
PESEL (osoby indywidualne) 

Adres zamieszkania / siedziba 
Miejscowość: 
 

Kod  Poczta 

Ulica: Nr budynku  
 

Nr lokalu  

Dane kontaktowe 
Telefon: 
 

e-mail: 

 
Wniosek o zapewnienie przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej nieruchomości 

zlokalizowanych na terenie Gminy Słupsk 
 

Adres nieruchomości 
Miejscowość 
 

Kod Poczta 

Ulica Nr administracyjny posesji 
 

Nr działek Obręb 
 

Rodzaj planowanej zabudowy (właściwe zaznaczyć / wypełnić) 

□ budynek mieszkalny jednorodzinny ……………………………………………………  (podać ilość budynków) 

□ budynek mieszkalny w zabudowie bliźniaczej …………………………………… (podać ilość budynków/lokali) 

□ budynek mieszkalny wielorodzinny ……………………………………………………… (podać ilość budynków/kondygnacji) 

□ budynek użyteczności publicznej  (rodzaj)     ………………………………………… 

□ zakład usługowy/produkcyjny/inne  (rodzaj) ………………………………………… 

 

1. Ilość ścieków  (ilości nie wypełnia się dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego) 
 

Qdśr [m3/d] ................   qs [dm3/s] ................ 
 

2. Załączniki do wniosku: 

□ kopia aktualnej mapy zasadniczej z lokalizacją wnioskowanej działki 

□ inne ……………………………………………………………………………… 
Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a przed podpisaniem niniejszej umowy, że: 

1. Administratorem danych, które podałem/am staną się „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku,  
ul. E. Orzeszkowej 1. 

2. Dane osobowe podaję dobrowolnie w celu realizacji niniejszego wniosku. 
3. Dane osobowe, które podałem/am nie będą udostępniane przez administratora danych osobowych odbiorcom danych 

 w rozumieniu art.7 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2014 r. poz. 1182 
 z późniejszymi zmianami). 

4. Jestem świadomy/a przysługującego mi prawa wglądu do treści podanych przeze mnie danych i ich poprawiania. 
5. Za wydanie zapewnienia pobierana jest opłata zgodna z obowiązującym cennikiem usług dostępnym  

w siedzibie spółki lub na stronie www.wodociagi.slupsk.pl 
               
 
 

……………………………………… 
     Podpis wnioskodawcy 

http://www.wodociagi.slupsk.pl/

