
 
WOT.2/21.09.2020 

1 
 

 

Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci  
wodociągowo – kanalizacyjnej 

 
 
 
……………………………………….………………………………… 

(data wpływu/nr kancelaryjny) 

DANE PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI  
1. DANE INWESTORA  2. DANE WNIOSKODAWCY (wypełnić w przypadku, gdy Inwestora 

reprezentuje inny podmiot) 
1a. Imię i nazwisko / Nazwa: 
 
 
 

2a. Imię i nazwisko / Nazwa: 
 
 
 

1b. Adres zamieszkania / Siedziba: 2b. Adres zamieszkania / Siedziba: 
 
 

1c. Nr telefonu: 
 

2c. Nr telefonu: 
 

1d. Adres e-mail: 
 

2d. Adres e-mail: 
 

3. ADRES NIERUCHOMOŚCI LUB OBIEKTU, KTÓRY MA ZOSTAĆ PRZYŁĄCZONY DO SIECI 
Ulica:  
 
 

Nr posesji: Nr ew. działki: Obręb: 

4. RODZAJ WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA DO SIECI  
 
 

5. INFORMACJA O PRZEZNACZENIU I SPOSOBIE WYKORZYSTANIA NIERUCHOMOŚCI/OBIEKTU 
 

6. ZAPOTRZEBOWANIE NA WODĘ 
Qdśr  = ................ [m3/d] – średniodobowe zapotrzebowanie na wodę na cele bytowe 

Qhmax  = ................ [m3/h] – maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na wodę na cele bytowe 

Qdśr  = ................ [m3/d] - średniodobowe zapotrzebowanie na wodę na cele technologiczne  

Qhmax  = ................ [m3/d] – maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na wodę na cele technologiczne 

Q = ................ [dm3/s] - zapotrzebowanie na wodę na cele przeciwpożarowe wewnętrzne 

Q = ................ [dm3/s] – zapotrzebowanie na wodę na cele przeciwpożarowe zewnętrzne 

7. ILOŚĆ I JAKOŚĆ  ODPROWADZANYCH ŚCIEKÓW – CELE BYTOWE 
Qdśr  = ................ [m3/d] – średniodobowa ilość odprowadzanych ścieków bytowych 

Ładunek BZT5 = ……………….[g02/d] – ładunek BZT5 (dla gospodarstw domowych należy założyć, iż wynosi on 60 g02/d dla 1 osoby) 

 

Przyłączenie do wodociągu Przyłączenie do kanalizacji sanitarnej 

Inne (jakie?)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Budynek mieszkalny jednorodzinny Zabudowa zagrodowa 

Inna zabudowa (jaka?)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 
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8. ILOŚĆ I JAKOŚĆ ODPROWADZANCYH ŚCIEKÓW – CELE PRZEMYSŁOWE I USŁUGOWE 
Qdśr  = ................ [m3/d] – średniodobowa ilość odprowadzanych ścieków przemysłowych 

Qhmax = ................ [m3/h] – maksymalna godzinowa ilość odprowadzanych ścieków przemysłowych 

RLM = …………………[RLM] – równoważna liczba mieszkańców 

W przypadku odprowadzania ścieków przemysłowych i usługowych posiadających parametry inne niż ścieki 
bytowe należy każdorazowo podać ich parametry w zależności od charakteru prowadzonej działalności 
9. PLANOWANY TERMIN POBORU WODY I ODBIORU ŚCIEKÓW 
 
Planowany termin poboru wody od dnia .......................................................................................... 

Planowany termin dostawy ścieków od dnia ................................................................................... 

10. SPOSÓB ODBIORU WARUNKÓW 
 

11. TYTUŁ PRAWNY INWESTORA DO NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCEJ PRZEDMIOTEM WNIOSKU 
 

12. ZAŁĄCZNIKI WYMAGANE 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszego wniosku. Pełny tekst 
zasad przetwarzania przez nas danych osobowych dostępny jest na stronie www.zwik-lomianki.pl/rodo 
 

 

 

 

 

 

 

 

Usługę wykonano w dniu: ............................................. Podpis pracownika ZWiK: .......................................................... 
Z dniem 25 maja 2018 r. obowiązują nowe przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 o ochronie danych osobowych („RODO”). Administratorem danych 
osobowych jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o., ul. Rolnicza 244, Łomianki.  
Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@zwik-lomianki.pl tel:+48 530 809 362. 
Podane dane przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 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) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr119, str. 1) oraz ustawy z 7 
czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę (tj. Dz.U. z 2017 poz. 328 ze zm.). Podane dane te są przetwarzane w celu prawidłowej realizacji umowy o dostarczenie wody i/lub odbiór ścieków, a także realizacji 
pozostałych usług świadczonych przez Administratora danych. Podane dane będą udostępniane jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do 
treści danych oraz prawo ich poprawiania. Podane dane będą przetwarzane przez czas trwania umowy a także po jej ustaniu w związku ze spełnieniem wymagań wynikających z prawa podatkowego, rachunkowego, 
oraz w czasie zapewniającym możliwość rozpatrywania ewentualnych roszczeń. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do 
przenoszeni a danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 
w zakresie wynikającym z przepisów RODO Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 
narusza przepisy RODO Pełny tekst zasad przetwarzania przez nas danych osobowych dostępny jest na stronie www.zwik-lomianki.pl/rodo.  

Odbiór osobisty Wysyłka pocztą 

Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłączy w stosunku do istniejącej sieci oraz 
innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu 

Odpis z właściwego rejestru (w przypadku przedsiębiorców) 

Pełnomocnictwo do reprezentowania inwestora (jeżeli inwestora reprezentuje inny podmiot) 

własność współwłasność Użytkowanie wieczyste dzierżawa 

Brak tytułu prawnego Inne (jakie?)…………………………………………………………………………………………………………………………... 

Czytelny podpis Wnioskodawcy 

Sprawdzono kompletność dokumentów 

(Podpis pracownika ZWiK) 


