
 

 

druk_WT_09/2020 strona 1 z 2 
 

WNIOSEK O WYDANIE WARUNKÓW  
 PRZYŁĄCZENIA NIERUCHOMOŚCI/OBIEKTU DO SIECI 

� wodociągowej � kanalizacji sanitarnej 

STATUS ZABUDOWY 

� istniejąca � projektowana � w trakcie budowy/rozbudowy 

RODZAJ ZABUDOWY 

� budynek mieszkalny  jednorodzinny � obiekt handlowy 

� budynek mieszkalny  jednorodzinny dwulokalowy � budynek produkcyjny – charakter działalności: 

� budynek  mieszkalny w zabudowie bliźniaczej  

� budynek mieszkalny wielorodzinny � inny (określić szczegółowo przeznaczenie i sposób wykorzystania): 

� budynek użyteczności publicznej  

ADRES NIERUCHOMOŚCI/ OBIEKTU KTÓREGO DOTYCZY WNIOSEK: 
Ulica 
 
 

Nr domu Nr lokalu Miejscowość Kod pocztowy Poczta 

Nr działki 
 
 

Obręb Jednostka ewidencyjna 

ZAPOTRZEBOWANIE NA WODĘ I PRZEPŁYW OBLICZENIOWY 

bytowe Qdśr [m3/d] …………………. Qhmax[m3/h] ………………. qs[dm3/s]** …………………. 

przemysłowe 
(technologiczne) 

Qdśr [m3/d] …………………. Qhmax[m3/h] ………………. qs[dm3/s] …………………. 

przeciwpożarowe     qs[dm3/s] …………………. 

inne cele Qdśr [m3/d] …………………. Qhmax[m3/h] ………………. qs[dm3/s] …………………. 

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. DATA WPŁYWU/SYGNATURA 
(wypełnia Spółka) 

ul. Bohaterów Getta 9-11,  68 – 200 Żary 
tel. (68) 479-46-10(11), fax. (68) 479-46-12 
e-mail: zwikzary@zwikzary.pl 

 
BOK: 

tel. (68) 479-46-37(55), 
e-mail: ebok@zwikzary.pl 

WNIOSKODAWCA PEŁNOMOCNIK 

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

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

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

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

Imię i nazwisko/ nazwa firmy* 

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

NIP*(nie dotyczy osób fizycznych) 

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

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

Adres zamieszkania/siedziba 

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

Adres do korespondencji* 

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

Telefon kontaktowy/e-mail 

Imię i nazwisko/ nazwa firmy* 

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

NIP*(nie dotyczy osób fizycznych) 

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

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

Adres zamieszkania/siedziba 

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

Adres do korespondencji* 

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

Telefon kontaktowy/e-mail 
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ILOŚĆ I JAKOŚĆ ODPROWADZANYCH ŚCIEKÓW 

bytowe Qdśr [m3/d] ………………………… Qhmax[m3/h] ………………   

przemysłowe Qdśr [m3/d] ………………………… Qhmax[m3/h] ………………   

Niniejszym oświadczam, że wielkości ładunku zanieczyszczeń w ściekach bytowych/przemysłowych* 
odprowadzanych z nieruchomości/obiektu * nie będą przekraczały następujących wartości: 

BZT5 800mgO2/l ChZT 1000mgO2/l Zawiesina ogólna 500mg/l Azot ogólny 80mg/l Fosfor  10mg/l 

Pozostałe wartości wskaźników zanieczyszczeń w  ściekach przemysłowych nie będą przekraczać wielkości 
wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006r. w sprawie sposobu realizacji 
obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń 
kanalizacyjnych (Dz.U.2016.1757 j.t., z poźn. zm.). 

Czy posesja posiada lokalne ujęcie wody (studnie) TAK � NIE � 

Czy posesja posiada zbiornik bezodpływowy (szambo) TAK � NIE � 

Informacje dodatkowe: 
 
 

Załączniki: 

1. 2 egz. planu zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz 
innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu – załącznik  obowiązkowy. 

2. Odpis z właściwego rejestru  – dotyczy przedsiębiorców. 

3. Pełnomocnictwo wnioskodawcy do występowania w jego imieniu. 
4. Inne………………………………………………………………………………………………………………. 

 

ODBIÓR � osobiście � listownie   

 
czytelny podpis 

wnioskodawcy/pełnomocnika 
 

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 
w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem", w celu spełnienia obowiązku informacyjnego określonego w artykule 13 Rozporządzenia, informujemy o zasadach 
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych: 
1. Administratorem danych osobowych jest  Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Bohaterów Getta 9-11, 68-200 Żary. 

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Rafał Wielgus, kontakt e-mail: iod@bhpex.pl, tel.: 68 411 40 00. 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a, b, Rozporządzenia, Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1152), Ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz.U. 
2017 poz. 827), zgody osoby której dane dotyczą w celu realizacji wniosku. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych w uzasadnionych przypadkach i na podstawie 

odpowiednich przepisów prawa. 
5. Dane pozyskiwane są od osoby, której dotyczą. 

6. Zgromadzone w toku przetwarzania dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa na zasadach określonych w ustawie z dnia 
14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz.U. 2018 poz. 217). 

7. Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. 
8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem – przetwarzaniu danych osobowych, mają Państwo prawo do wniesienia z tego tytułu skargi do 

organu nadzorczego właściwego w zakresie ochrony danych osobowych. 

9. Podanie przez Państwa danych osobowych w celu realizacji zadań przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach w zakresie wymaganym prawem 
jest obligatoryjne. Konsekwencją nie podania wymaganych prawem danych osobowych, będzie brak możliwości zawarcia umowy o przyłączenie 

nieruchomości do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. 
10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

1. Wniosek wypełnić WIELKIMI LITERAMI. 
2. W polu wyboru zaznacz znakiem X. 

3. Wnioskodawca składający niekompletny, nieczytelny lub 

nieprawidłowo wypełniony wniosek, będzie wzywany celem jego 

uzupełnienia. 

*    zaznaczyć właściwe/ wpisać właściwe 

**  wg PN-92/B-01706  
 

 

WYPEŁNIA PRACOWNIK ZWiK SP. Z O.O. 

Odbiór dokumentacji / Wysłano 

Data……………………………………………. czytelny podpis osoby odbierającej 

 


