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                                Krzyżowice, dnia ................................
                    

 

 

 

 

 

 
WNIOSKODAWCA/INWESTOR     PEŁNOMOCNIK   

       
............................................................    ............................................................ 
(IMIĘ, NAZWISKO, NAZWA)       (IMIĘ, NAZWISKO, , NAZWA) 

 
 

............................................................    ............................................................ 
(ADRES: ULICA, NR DOMU, MIESZKANIA)    (ADRES: ULICA, NR DOMU, MIESZKANIA) 
 

 

............................................................           .............................................................. 
(KOD POCZTOWY, MIEJSCOWOŚĆ)      (KOD POCZTOWY, MIEJSCOWOŚĆ) 

 

 

............................................................            .............................................................. 
(NR TELEFONU)                                  (ADRES E-MAIL)          (NR TELEFONU)                                  (ADRES E-MAIL)                                                                

      
............................................................    ............................................................ 
(NIP/PESEL)        (NIP) 

Forma odbioru korespondencji:  

□ osobiście  □ poczta               

                          
WNIOSEK O WYDANIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH PRZYŁĄCZENIA DO SIECI 

WODOCIĄGOWEJ I/LUB KANALIZACYJNEJ 

I. Proszę o wydanie warunków technicznych: 

a) przyłączenia do sieci  □ wodociągowej  □ kanalizacyjnej  

b) budowy sieci   □ wodociągowej  □ kanalizacyjnej 

 

II. Obiekt przyłączenia: 

a) Projektowany/istniejący budynek (określić charakter zabudowy zaznaczając odpowiedni wariant) 

□ mieszkalny jednorodzinny                                          …………………………………………… 

□ mieszkalny wielorodzinny (ilość mieszkań/pięter)     …………………………………………… 

□ mieszkalny w zabudowie szeregowej                          …………………………………………… 

□ usługowy (podać rodzaj obiektu)       …………………………………………… 

□ produkcyjny (podać rodzaj obiektu)                           …………………………………………… 

□ inny                   …………………………………………… 

  

III. Lokalizacja obiektu: 

 

a) ulica ………………………………………… miejscowość …………………………………… nr działki……………………………… 

b) nr księgi wieczystej  ………………………………………………… 

 

IV. Przewidywane zapotrzebowanie wody oraz przeznaczenie: 

 

a) na cele socjalno - bytowe    Qdmax=………………m³/dobę, Qhmax=……………m³/h 

b) na cele przemysłowe/technologiczne     Qdmax=………………m³/dobę, Qhmax=……………m³/h 

c) p.poż       Q max     =…………………… l/s 

( ilość/ średnica hydrantów wewnętrznych……/……,  ilość/średnica hydrantów zewnętrznych……/…….) 

 

V. Ilość oraz charakter odprowadzanych ścieków sanitarnych: 

a) rodzaj odprowadzanych ścieków 

□ bytowe                      

    □ przemysłowe  
 

b) ilość odprowadzanych ścieków      
Q śrd =……………………m³/dobę  
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c) Parametry odprowadzanych ścieków  

 
W przypadku gdy planowany charakter działalności przewidywał będzie odprowadzanie ścieków 

przemysłowych parametry odprowadzanych ścieków winny być zgodne z Rozporządzeniem Ministra 
Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 roku w sprawie realizacji obowiązków dostawców ścieków 

przemysłowych* oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych ( Dz. U. Nr 136 
poz. 964 z późn. zm).  
Ponadto zgodnie z załącznikiem Nr 2 do w/w rozporządzenia ustala się następujące dopuszczalne wartości 
poniższych wskaźników: 

 
Lp Wskaźnik Jednostka Dopuszczalna 

wartość 
1 Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZTCr) mgO2/l 1000 

2 Biologiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mgO2/l 500 

3 Fosfor ogólny mgP/l 15 

4 Zawiesiny ogólne mg/l 350 

5 Substancje ekstrahujące się eterem naftowym mg/l 100 

6 Substancje ropopochodne mg/l 15 

7 Miedź mg/l 1 

8 Cynk mg/l 5 

9 Bar mg Ba/l 5 

10 Chrom 6+ mg Cr/l 0,2 

11 Chlorki  mg Cl/l 1000 

12 Siarczany  mg SO4 500 

13 Indeks fenolowy mg/l 15 

14 Azot amonowy mg/l 200 

15 Azot azotynowy mg/l 10 

 
Również zgodnie z §10. ust.3. w/w rozporządzenia przypomina się, iż dostawca ścieków przemysłowych 

powinien nie rzadziej niż dwa razy w roku dokonywać pomiarów stężeń substancji wymienionych w 

załączniku nr 2.  
 
*Ścieki przemysłowe – ścieki niebędące ściekami bytowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi będącymi skutkiem 

opadów atmosferycznych, powstałe w związku z prowadzoną przez zakład działalnością handlową, przemysłową, składową, 
transportową lub usługową, a także będące ich mieszaniną ze ściekami innego podmiotu, odprowadzane urządzeniami 
kanalizacyjnymi tego zakładu (Dz.U. 2017 Poz. 1566 Prawo wodne Ustawa z dnia 20 lipca 2017r.) 

 

VI. Przewidywany termin wykonania uzbrojenia      
                  

□ Doprowadzenia wody ............................................................. 

□ odprowadzania ścieków .......................................................... 

 

VII. Nieruchomość posiada własne ujęcie wody 
 
□ TAK 

□ NIE 

 

VIII. Dodatkowe informacje 

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

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

niepotrzebne skreślić 
 

Załączniki:  
1. Mapa zasadnicza – aktualna w skali 1:1000 lub 1:500 1 szt oryginał + 1 szt kopia   

2. Mapa orientacyjna skala 1:5000 lub 1:10 000  1 szt oryginał + 1 szt kopia                                                 
3. Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci 
wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz istniejących obiektów i sieci uzbrojenia terenu     

4. Proponowane miejsce włączenia do sieci wodociągowej/sieci kanalizacyjnej wraz z proponowaną trasą 
przyłącza 
5. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane  
6. Pełnomocnictwo w przypadku gdy o warunki występuje Pełnomocnik Inwestora   

 
Opcjonalnie: 
- Przekrój przez budynek w celu określenia możliwości podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej 

 
 

                        

   (data i czytelny podpis Wnioskodawcy) 
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KLAUZULA RODO 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) 

informuję, iż: 

 

1) Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych są WODOCIĄGI PAWŁOWICE, ul. Orla 11, 43-254 Krzyżowice, tel. 32 210 28 80, e-

mail: wodociagi@pawlowice.pl. 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: e-mail:  iod@twojabi.net. 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu korzystania z naszych usług - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego 

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

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów 

prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług. 

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wymagany przepisami prawa. 

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. 

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi/umowy. 

  

OŚWIADCZENIE  OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O PRZYŁĄCZENIE 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przekazanych w przedmiotowym wniosku danych osobowych, zgodnie z treścią Rozporządzenia 

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 (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych – RODO). 

 

 

 

 
                       (data i czytelny podpis Wnioskodawcy) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________ 

PONIŻSZE DANE WYPEŁNIA PRACOWNIK WODOCIĄGÓW PAWŁOWICE                           

Przedłożono do wglądu: 

□ Akt Notarialny, 

□ wypis z Księgi Wieczystej (nr KW……………………………………), 

□ umowę najmu / dzierżawy (z dnia……………………………… zawartą do dnia……………………………),  

□ inne …………………………………  

Uwagi:  

Sprawdzono poprawność podanych danych osobowych. 

 

 

   …………………………………………………………. 
          (data i czytelny podpis przyjmującego) 
 

 

mailto:iod@twojabi.net
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Pouczenie: 
1. Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne wydaje warunki przyłączenia do sieci albo uzasadnia odmowę ich wydania, w terminie: 

1) 21 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych, 
w tym znajdujących się w zabudowie zagrodowej; 
2) 45 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w pozostałych przypadkach. 

 
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne może przedłużyć terminy określone w pkt. 1 
powyżej, odpowiednio o kolejne 21 albo 45 dni, po uprzednim zawiadomieniu podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci z podaniem 
uzasadnienia przyczyn tego przedłużenia. 
 
3. Do terminów określonych w pkt 1 i 2 powyżej nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych 
czynności, terminów na uzupełnienie wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, okresów innych opóźnień spowodowanych z winy 
podmiotu wnioskującego o przyłączenie do sieci albo z przyczyn niezależnych od przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego. 
 
4. Organ regulacyjny – Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w 
Gliwicach rozstrzyga na wniosek strony w drodze decyzji spory w sprawach odmowy przyłączenia do sieci (art. 27e ust. 1 pkt 2 Ustawy o 
zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków). 
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Oświadczenie o posiadanym prawie 

do dysponowania nieruchomością 

 
Ja, niżej podpisany(a)..................................................................................................................... 

(imię i nazwisko osoby ubiegającej się o wydanie wniosku na wydanie warunków technicznych/ 

wykonanie dokumentacji projektowej przyłącza wodociągowego/ kanalizacyjnego /zbiornika 

bezodpływowego albo osoby umocowanej do złożenia oświadczenia w imieniu osoby prawnej 

ubiegającej się o wydanie pozwolenia na budowę) 

legitymujący(a) się....................................................................................................................... 

(numer dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość i nazwa organu        

wydającego) 

Zamieszkały(a)............................................................................................................................ 

(adres) 

oświadczam, że posiadam prawo do dysponowania nieruchomością oznaczoną w ewidencji gruntów i 

budynków jako działka(i) nr .......................................... zlokalizowanej(ych) w 

..................................... przy ul. .........................................., na cele budowlane, wynikające z tytułu: 

1) własności*, 

2)współwłasności* 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

(wskazanie współwłaścicieli imię, nazwisko lub nazwa oraz adres) 

oraz zgodę wszystkich współwłaścicieli na wykonywanie robót budowlanych objętych wnioskiem o Wydanie 

warunków technicznych przyłączenia/Wykonanie dokumentacji projektowej przyłącza 

wodociągowego/kanalizacyjnego/zbiornika bezodpływowego* 

3) użytkowania wieczystego* 

................................................................................................................................................. 

4)............................................................................................................................................. *  

(inne) 

Nr dokumentu potwierdzającego......................................... z dnia ................................................ 

Oświadczam, że posiadam pełnomocnictwo z dnia ............................... do reprezentowania osoby 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

(nazwisko i imię/nazwa i adres osoby) 

upoważniające mnie do złożenia oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością w 

imieniu tejże osoby. 

Pełnomocnictwo przedstawiam w załączeniu. 

 

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 

Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych powyżej. 

 

 

 

...............................................             ................................................ 

miejscowość       data podpis(y) 

 

 

 

 

1) Jeżeli oświadczenie składa więcej niż jedna osoba, należy wpisać wszystkie osoby składające 

oświadczenie oraz ich dane. 

2) Należy wskazać dokument, z którego wynika tytuł do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 

3) Dotyczy wyłącznie osób posiadających pełnomocnictwo do reprezentowania osób. 

* niepotrzebne skreślić 

 
 
 

 


