
 

 Świebodzin, dnia …………………………… r. 
Inwestor  

  

  

  

Ulica, nr  
 -     

Kod pocztowy  Miejscowość  

    

Telefon kontaktowy    
 

Pełnomocnik 

 

Imię i Nazwisko lub nazwa firmy 

 

Ulica, nr 

 -    

Kod pocztowy  Miejscowość 

   

Telefon kontaktowy   
 

  

Zakład Wodociągów Kanalizacji 

i Usług Komunalnych Sp. z o.o.  

w Świebodzinie 

ul. Młyńska 37 

66-200 Świebodzin 
 

 

WNIOSEK O WYDANIE 

WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA DO SIECI WODOCIĄGOWEJ I/LUB KANALIZACYJNEJ 
Wniosek należy wypełnić drukowanymi literami. Wniosek nieprawidłowo wypełniony lub niekompletny (brak wymaganych 

załączników) będzie zwrócony Wnioskodawcy celem uzupełnienia. 

 

Proszę o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej* i/lub kanalizacyjnej* dla (postawić X): 

 budynku mieszkalnego jednorodzinnego   

   

 budynku mieszkalnego wielorodzinnego 
   
 inny (podać rodzaj obiektu)    

 

 

 

 

 

 
Lokalizacja nieruchomości:         

 ulica  nr domu  nr działki  miejscowość  

 

Określenie tytułu prawnego wnioskodawcy do obiektu 
(1) 

 

 
 Zapotrzebowanie na wodę Przewidywane wymagane ciśnienie w sieci 

 
Średnie dobowe 

(m
3
/d) 

Max. godzinowe 

(m
3
/h) 

Min. 

(MPa) 

Max. 

(MPa) 

Socjalno – bytowe     

Technologiczne     

 
ILOŚĆ ŚCIEKÓW ODPROWADZANYCH DO KANALIZACJI MIEJSKIEJ

 (2) 

Socjalno – bytowe (dm
3
/s) Przemysłowe (dm

3
/s) 

  

  
 

Przewidywany czas rozpoczęcia korzystania z przyłączy: 

 

Obiekt:  istniejący  projektowany  w rozbudowie 

       

Obiekt posiada własne ujęcie wody:  Tak  Nie 



 

 
Klauzula informacyjna administratora danych osobowych w ZWKiUK Sp. z o.o. 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (RODO), 

informujemy że: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Wodociągów Kanalizacji i Usług Komunalnych z siedzibą w Świebodzinie, ul. Młyńska 
37, 66-200 Świebodzin, adres e-mail: sekretariat@zwkiuk.swiebodzin.pl , tel. +48 68 382 26 23. 

Kontakt z Inspektorem danych osobowych: iodo@zwkiuk.swiebodzin.pl  

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, 
której stroną jest osoba, której dane dotyczą oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego 

na administratorze, jakim jest dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa 
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, wymaganym dla realizacji umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub 

odprowadzenie ścieków, do czasu określonego prawem zakończenia terminu wysuwania roszczeń z tytułu umowy. 

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych ich 

sprostowania, prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.  

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych osobowych, jeśli Pani/Pana 
zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.  

Podanie danych osobowych jest niezbędne do wydania warunków przyłączenia. Są Państwo zobowiązani do ich podania a konsekwencją niepodania 

danych osobowych będzie brak możliwości ich wydania. 
 

 

 

 

 
podpis 

Inwestor*/Pełnomocnik* 
 

 

ZAŁĄCZNIKI DO ZLECENIA: 

 

1. 2 egz. mapy zasadniczej lub mapy do celów projektowych, każda z nich z poświadczeniem Ośrodka 

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, 

2. Decyzję o warunkach zabudowy lub wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 

dotyczy obiektów projektowanych i w rozbudowie, 

3. Projekt zagospodarowania terenu w tej samej skali jak załączona mapa – dotyczy obiektów projektowanych 

i w rozbudowie, 

4. Upoważnienie udzielone przez Inwestora dla Pełnomocnika. 

 

Jeżeli instalacja wodociągowa i/lub kanalizacyjna przebiegać będzie przez nieruchomości, do których osoba 

ubiegająca się o przyłączenie swojej działki do sieci nie posiada tytułu prawnego, wymagane jest ustanowienie 

ograniczonego prawa rzeczowego przez właścicieli tych nieruchomości. 
 

Objaśnienia: 
 
(1)

 Pod pojęciem tytuł prawny do korzystania z nieruchomości przyłączanej do sieci należy rozumieć: własność, 

użytkowanie wieczyste, najem, dzierżawa. 
(2)

 W przypadku odprowadzania ścieków wyłącznie z gospodarstw domowych wpisać: ścieki socjalno - bytowe.  

W przypadku odprowadzania ścieków z obiektów innych niż gospodarstwa domowe należy podać dokładną 

charakterystykę działalności przedsiębiorstwa pod kątem gospodarki wodno-ściekowej. 

*   Niepotrzebne skreślić 

mailto:sekretariat@zwkiuk.swiebodzin.pl
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