ZAKŁAD USŁUG WODNYCH I KOMUNALNYCH SP. ZO.O.
Strzelce 15a, 58-124 Marcinowice
Tel.: 74 850 40 16, e-mail: biuro@zuwik-strzelce.pl
https://zuwik-strzelce.pl/

WNIOSEK

MIEJSCOWOŚĆ I DATA

O WYDANIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA DO SIECI
WODOCIĄGOWEJ I/LUB KANALIZACYJNEJ:
❒

1.

❒

PRZYŁĄCZENIA DO SIECI
WODOCIĄGOWEJ

PRZYŁĄCZENIA DO SIECI
KANALIZACJI SANITARNEJ

DANE WNIOSKODAWCY

MIEJSCOWOŚĆ I DATA
(wypełnia ZUWIK SP. zo.o. w Strzelcach)

DANE INWESTORA

2.

(imię i nazwisko/nazwa firmy/dane pełnomocnika)

(imię i nazwisko/nazwa firmy/dane pełnomocnika)

(Adres zamieszkania/siedziba firmy)

(Adres zamieszkania/siedziba firmy)

(telefon kontaktowy/email)

(telefon kontaktowy/email)

SPOSÓB ODBIORU WARUNKÓW: *)

3.

❒

❒

OSOBISTY

LISTOWNY – ADRES DO
KORESPONDENCJI……………………………………………………………

ADRES NIERUCHOMOŚCI, KTÓREJ DOTYCZY WNIOSEK
ULICA

4.

NR DOMU

MIEJSCOWOŚĆ

KOD POCZTOWY

NR KSIĘGI WIECZYTEJ

TYTUŁ PRAWNY

INFORMACJA O PRZEZNACZENIU I SPOSOBIE WYKORZYSTANIA NIERUCHOMOŚCI /OBIEKTU : *)
❒

istniejącego

❒

projektowanego

RODZAJ ZABUDOWY: *)
❒ jednorodzinna
❒ wielorodzinna (podać ilość lokali
mieszkalnych)………………………….
❒ obiekty handlowe i usługowe
5.

NR DZIAŁKI

❒
❒
❒

zagrodowa
zakłady produkcyjne
inne………………………………………………..

DOBOWE ZAPOTRZEBOWANIE WODY: *)
❒ Q śd= ........................ [m3/d] – cele bytowe
(dla gospodarstw domowych należy przyjąć zapotrzebowanie na wodę Qdśr : 0,12 [m3 /d] na jednego
mieszkańca)
❒ Q śd= ........................ [m3/d] – cele technologiczne
❒ Q śd= ........................ [m3/d] – cele przeciwpożarowe
❒ Q śd= ........................ [m3/d] – cele inne

6.

MAKSYMALNE GODZIONWE ZAPOTRZEBOWANIE NA WODĘ : *)
❒ Q hmax=………………………[m3/h]..........................qs[dm3 /s – cele bytowe
❒ Q hmax=………………………[m3/h].......................... qs[dm3 /s – cele technologiczne
❒ Q hmax=………………………[m3/h].......................... qs[dm3 /s – cele przeciwpożarowe
❒ Q hmax=………………………[m3/h].......................... qs[dm3 /s – cele inne
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7.

ILOŚĆ I JAKOŚĆ ODPROWADZANYCH ŚCIEKÓW : *)
❒ Qśd= ...........................= [m3/d] – ścieki bytowe
❒ Qśd= ...........................= [m3/d] – ścieki przemysłowe
W przypadku odprowadzania ścieków przemysłowych należy określić ich jakość (do wniosku należy dołączyć
załącznik określający wielkości ładunku zanieczyszczeń)

8.

PLANOWANY TERMIN : (należy określić miesiąc i rok)
•

9.
❒

❒

•

POBORU WODY………………….

ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW……………………..

DO WNIOSKU ZAŁĄCZAM: *)
Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny (na mapie sytuacyjno –wysokościowej), określający usytuowanie
przyłącza w stosunku do istniejącej sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i
sieci uzbrojenia terenu (skala 1:500/1000)
Pisemne upoważnienie wnioskodawcy dla pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia opłaty
skarbowej od pełnomocnictwa

W przypadku nie dostarczenia powyższych załączników wniosek nie zostanie rozpatrzony

………………………………………………………………
(podpis składającego wniosek)
10. Oświadczenia: *)
❒ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku w celu
podjęcia działań niezbędnych do przyłączenia mojej nieruchomości do sieci, zgodnie z
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz
ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000) oraz zgodnie
klauzulą informacyjną załączoną do niniejszego wniosku.
❒ Oświadczam, że posiadam tytuł prawny do przedmiotowej nieruchomości jako: właściciel /
współwłaściciel / najemca / dzierżawca / użytkownik wieczysty / inny (podać jaki)
………………………………………………
*) należy zaznaczyć właściwy kwadrat
………………………………………………………………
(podpis składającego wniosek)
Uwagi do złożonego wniosku: …......................................................................................................................................
.
........................................................................................................................................................................................
.
........................................................................................................................................................................................
Sprawdzono kompletność dokumentów i poprawność wypełnienia wniosku: ………………………………………………………
(data i podpis osoby przyjmującej wniosek)

KLAUZULA INFORMACYJNA
do przetwarzania danych osobowych
Na podstawie art. art. 13 ust 1 i 2 oraz art. 14 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane
dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:
1. Administratorem Pana/i Danych jest:
Zakład Usług Wodnych i Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w siedzibą w Strzelce 15a, 58-124 Marcinowice
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych oraz udostępnia jego dane kontaktowe: e-mail:
krzysztof.olejniczak@comars.pl.
3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:
Określenia warunków przyłączenia, celem podjęcia działań niezbędnych do zawarcia umowy.
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