…………..……………………………………………………….…
(miejscowość, data)

Wnioskodawca:
.............................................................
( Imię i nazwisko / nazwa firmy/
dane pełnomocnika ( pełnomocnictwo w załączeniu )
.............................................................................

.............................................................................
( adres zamieszkania / siedziba)
.............................................................................
( NIP)
.............................................................................
( telefon kontaktowy )
.............................................................................
( mail )

WNIOSEK O WYDANIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA DO SIECI
WODOCIĄGOWEJ I/LUB KANALIZACYJNEJ
Proszę o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej obiektu zlokalizowanego
przy ulicy …………………………………………………………………………………………………………….
w …………………............................................................................................................................………………
( miejscowość

nr działki

nr budynku )

Inwestor: ......................................................................................................................................................................
Adres: ……………………………………………………………………………………………………………….
RODZAJ PRZYŁĄCZENIA*
□ Przyłącze wodociągowe
□ Przyłącze kanalizacyjne
RODZAJ OBIEKTU BUDOWLANEGO NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI*
□ Budynek mieszkalny jednorodzinny
□ Zabudowa zagrodowa
□ Inna zabudowa: ……………………………………………
□ Zabudowa jednorodzinna zespołowa ( ilość budynków oraz rodzaj zabudowy ): ……………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
□ Zabudowa wielorodzinna ( ilość lokali mieszkalnych ): …………………………………………………………………
□ Inne ( np. handlowy, biurowy, usługowy, produkcyjny, magazynowy ): ………………………………………………
ZAPOTRZEBOWANIE NA WODĘ*
Cele:
Qdśr [m³/d]*
Qhmax [m³/h]
Q [dm³/s]**
□ bytowe
□ technologiczne
□ p.poż. wewnętrzne
□ p.poż. zewnętrzne
*Obliczyć na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 styczna 2002r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (
Dz. U. z dnia 31 stycznia 2002r.). Dla gospodarstw domowych przyjąć zapotrzebowanie na wodę Qdśr = 0,1 m³ x ilość mieszkańców.
**Wypełnić opcjonalnie dla określenia zapotrzebowanie na dostawę wody na cele socjalno-bytowe w [dm³/s].

W w/w obiekcie przewidywane są następujące urządzenia do poboru wody:
1. Zawór czerpalny ze złączką do węża:
_________ szt.
2. Zawór spłukujący do pisuaru
_________ szt.
3. Zmywarka do naczyń
_________ szt.
4. Pralka automatyczna
_________ szt.
5. Bateria czerpalna dla natrysku
_________ szt.
6. Bateria czerpalna wanny
_________ szt.
7. Bateria czerpalna umywalki i zlewozmywaka
_________ szt.
ILOŚĆ ŚCIEKÓW ORAZ WIELKOŚĆ ŁADUNKU ZANIECZYSZCZEŃ*
Administratorem danych przetwarzanych w niniejszym wniosku jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach (ZWiK) z siedzibą przy
ul. Sienkiewicza 2a. Dane osobowe będą przetwarzane przez ZWiK w celu realizacji przedmiotu wniosku. Szczegółowe informacje o
przetwarzaniu danych osobowych dostępne są w siedzibie ZWiK oraz na stronie internetowej www.zwik.wilamowice.pl w zakładce "Ochrona
danych osobowych".

□

bytowych Q [m³/d]

□
□

przemysłowych Q [m³/d]*
wskaźnik zanieczyszczeń charakterystyczny dla danej działalności [g/d]

ZAŁĄCZNIKI*
□
□

Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci oraz innych obiektów
i sieci uzbrojenia terenu
Pełnomocnictwo do reprezentowania Inwestora

* właściwe wypełnić

………………………………………………………………………………………
(podpis wnioskodawcy)

Administratorem danych przetwarzanych w niniejszym wniosku jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach (ZWiK) z siedzibą przy ul. Sienkiewicza
2a. Dane osobowe będą przetwarzane przez ZWiK w celu realizacji przedmiotu wniosku. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są
w siedzibie ZWiK oraz na stronie internetowej www.zwik.wilamowice.pl w zakładce "Ochrona danych osobowych".

