
 

 

        

            

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

   (miejscowość i data)  

 

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W WARCIE SP. Z O.O.  

ul. Tadeusza Kościuszki 9, 98-290 WARTA 

 

Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do: 

□ sieci wodociągowej, 

□ kanalizacyjnej sanitarnej, □ kanalizacji deszczowej 
(należy zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 

1. Dane podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci 
 

Imię i Nazwisko/nazwa firmy 

PESEL/NIP (dotyczy firm) 

 

2. Adres  zamieszkania/siedziby oraz dane kontaktowe 
 

Kod pocztowy Poczta Miejscowość 

Ulica Nr budynku Nr lokalu 

Nr telefonu Adres e-mail 

 
3. Wskazanie lokalizacji nieruchomości lub obiektu 

 

Mmm  Miejscowość Ulica 

Obręb Nr działki 

 
4. Informacja o przeznaczeniu i sposobie wykorzystywania nieruchomości/obiektu : 

□ – budynek mieszkalny jednorodzinny/zabudowa zagrodowa 

□ – budynek letniskowy 

□ – działka budowlana 

□ – inna zabudowa: ………………………………………………………………………………………………..…. 

 

5. Określenie potrzeb dotyczących ilości i jakości: 

Przyłączana nieruchomość posiada własne ujęcie wody:    □ – tak  □ - nie 

 

- przyłącze wodociągowe 

□ cele bytowe: …………… m3/d  □ cele technologiczne: …………… m3/d;  

Nr warunków 
ZWiK.DTE.422. …………. . ……………… 

termin wydania 21   /   45 

ostateczna data wydania 
……………… . …..….. . ……………… 

 

 

 

 

 

data wpływu 



□ cele przeciwpożarowe: …………… m3/d □ cele inne: …………… m3/d 

 

Przepływ wody średniodobowy:   Qśd = ………………….. m3/d 

 

Przepływ maksymalny godzinowy: Qh = ………………….. m3/h 

 

- przyłącze kanalizacji sanitarnej 

□ ścieki bytowe: …………… m3/d  □ ścieki przemysłowe: …………… m3/d;  

 

Wielkość ładunku zanieczyszczeń (BZT5): ………....….. g O2/d 
(w przypadku ścieków bytowych przyjmuje się 60 g O2/dobę na 1 osobę) 

 
6. Planowany termin rozpoczęcia poboru wody i/lub odprowadzania ścieków (miesiąc/rok) 

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

 
7. Oświadczam, że posiadam następujące prawo do dysponowania ww. nieruchomością na cele 

budowlane ……………………………………………………………………………………..……………………...... 
(przykładowo: własność, współwłasność, ograniczone prawo rzeczowe, użytkowanie wieczyste) 

oraz zgodę wszystkich współwłaścicieli na wykonywanie robót budowlanych.  

 
8. Oświadczam, że nieruchomość/działka budowlana*, której dotyczy wniosek o przyłączenie do 

sieci  

□ będzie podlegać    □ nie będzie podlegać 

dalszemu podziałowi geodezyjnemu. 
(np. planowany jest podział nieruchomości na kilka nieruchomości/ działek budowlano-inwestycyjnych, do których należy 

zaprojektować odrębne przyłącza – wg. zasady jedna nieruchomość jedno przyłącze) 

 
9. Do wniosku załączam:  

 

- plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej 

sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu 

□ odpis z właściwego rejestru (w przypadku przedsiębiorców) – aktualny w dniu złożenia wniosku 

□ pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy.  

□ inne: …………………………………………………………………………………………………………………………..  

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Warcie sp. z o.o.  informuje, że:  

1. Administratorem zebranych danych osobowych jest ZWiK w Warcie sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 9, 98-

290 Warta.   

2. Dane będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

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 w celu realizacji i archiwizacji niniejszego wniosku na usługę. 

3. Dane będą udostępniane jedynie uprawnionym podmiotom, w okolicznościach przewidzianych w powszechnie 

obowiązujących przepisach.  

4. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do ich treści i poprawiania.  

5. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji niniejszego wniosku.  

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ZWiK w Warcie sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 9 moich 

danych osobowych podanych powyżej, w celu realizacji i archiwizacji niniejszego wniosku. Jednocześnie przyjmuję do 

wiadomości, że mam prawo żądania informacji o zakresie przetwarzania moich danych osobowych, prawo dostępu do 

treści tych danych, uzupełniania, uaktualniania i sprostowania danych, gdy są one niekompletne, nieaktualne lub 

nieprawdziwe. Mam również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych w wymienionym 

celu.     

*niepotrzebne skreślić           

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

               (czytelny podpis) 


