
…………………………………… 
(miejscowość, data) 

WNIOSKODAWCA: 

Imię i Nazwisko/ Nazwa Firmy  ..........................................  

Adres do korespondencji  .....................................................  

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

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

Tel.  .......................................................................................  

 

Zakład Wodociągów  

i Kanalizacji Spółka z o.o. 

46-250 Wołczyn 

ul. Traugutta 1 

 

WNIOSEK Nr ……/……./…….. 

o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci 

I. Wnoszę o określenie warunków technicznych przyłączenia do sieci: 

 Wodociągowej: 

Średniodobowe zapotrzebowanie na wodę: 

- na cele bytowe   Qd  ……………….. (m3/d) 

- na cele technologiczne Qd  ……………….. (m3/d) 

- na cele przeciwpożarowe Qd  ……………….. (m3/d) 

- na cele inne   Qd  ……………….. (m3/d) 

Maksymalne dobowe i godzinowe zapotrzebowanie na wodę: 

    Qdmax  ……………….. (m3/d) 

    Qhmax  ……………….. (m3/h) 

 

 Kanalizacji sanitarnej: 

 

Rodzaj ścieków: □ ścieki bytowe  □ ścieki przemysłowe 

Lokalizacja nieruchomości lub obiektu (adres, nr działki): 

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

II. Pozostałe informacje istotne dla wydania warunków technicznych: 

□ budynek jednorodzinny □ budynek wielorodzinny  

□ inna zabudowa jaka ………………………………………………………………………

  



Czy nieruchomość posiada własne ujęcie wody:  □ tak  □ nie 

 

Planowany termin:  

poboru wody od   …………………………… 

dostarczania ścieków od  …………………………… 

 

III. Do wniosku załączam: 

 Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny określający usytuowanie przyłącza w stosunku do 

istniejącej sieci oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu 

 Odpis z właściwego rejestru (w przypadku przedsiębiorców) 

 

 

Klauzula informacyjna administratora danych osobowych  

1. Administratorem danych osobowych jest „ZWiK” Sp. z o.o. z siedzibą w Wołczynie, przy 

ulicy Traugutta 1, 46-250 Wołczyn.  

2. Wnioskodawca może kontaktować się listownie na adres: Zakład Wodociągów  

i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Traugutta 1, 46-250 Wołczyn, mailowo na adres: 

biuro@wodociagiwolczyn.pl, telefonicznie pod numerem 77 4188 458 lub z powołanym 

inspektorem ochrony danych iod@wodociagiwolczyn.pl .  

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji niniejszego zlecenia  

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.  

5. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez:  

a) osoby lub podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, które reguluje cel 

przetwarzania,  

b) osoby upoważnione przez ZWiK Sp. z o.o. – pracownicy, bądź współpracownicy 

upoważnieni do przetwarzania danych w celach związanych z wykonywaniem 

obowiązków na stanowisku,  

c) podmioty działające na rzecz Spółki na podstawie umowy powierzenia przetwarzania 

danych osobowych.  

6. Odbiorcy usług mają prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.  

7. Odbiorcy usług mają prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych.  

 

 

 

………………………….. 
czytelny podpis wnioskodawcy  

(pełnomocnika) 

 


