
* zaznaczyć właściwe 
** wypełnienie obowiązkowe jeśli dotyczy 

  

WNIOSEK  
o wydanie warunków  

przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej* 
 

Zakład Usług Wodnych 

we Wschowie Sp. z o.o.  

ul. Nowopolna 5 

67-400 Wschowa 

 
 
 

…………………………………….. 
(data wpływu/ nr kancelaryjny) 

Wypełnia ZUW Sp. z o. o. 

 

 

 

………………….……………….. 

Termin odpowiedzi na wniosek 
 

Wypełnia inwestor 

DANE PODMIOTU UBEGAJĄCEGO SIĘ O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI (INWESTORA) 
**1. Imię  i nazwisko / Nazwa: 

 

**2. Adres zamieszkania/siedziby podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci: 

3. NIP (obowiązek podania NIP nie dotyczy osób fizycznych) 

4. Kontakt telefoniczny: 

 

OKREŚLENIE  POTRZEB  PODMIOTU UBEGAJĄCEGO SIĘ O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI 
5. Status zabudowy* 
                                      istniejący                          projektowany                          w rozbudowie 
 
**6. Informacja o przeznaczeniu i sposobie wykorzystywania nieruchomości/obiektu (należy zaznaczyć właściwy kwadrat)*: 
 
       zabudowa punktowa jednorodzinna …………ilość lokali        zabudowa zespołowa jednorodzinna …………ilość lokali 
 
       zabudowa punktowa wielorodzinna ………… ilość lokali        zabudowa zespołowa wielorodzinna …………ilość budynków 
 
       zakład produkcyjny                        obiekt handlowy                        obiekt biurowy                        obiekt użyteczności publicznej 
 
       inne (jakie?)……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
**7. Lokalizacja nieruchomości lub obiektu który ma zostać przyłączony / Adres /  Nr działki / obręb 
 
 
 
**8. Maksymalne zapotrzebowanie wody (należy zaznaczyć właściwy kwadrat)*:

  
 9. Suma wszystkich normatywnych wypływów z 

punktów czerpalnych:           - cele bytowe              Qd  = .................................... [m3/d]           Qhmax = .................................... [m3/h]  

 

          - cele technologiczne  Qd  = .................................... [m3/d]         Qhmax = .................................... [m3/h] 

 

 

∑qn= …...………  [dmᶾ/s] 
          - cele przeciwpożarowe  Qd  = .................................... [m3/d]     Qhmax = .................................... [m3/h] 

 

          - cele inne (jakie)……………………… 

                                                                 Qd = .................................. [m3/d]Qhmax = ................................... [m3/h]  

Wyjaśnienia użytych skrótów: 

Qd-zapotrzebowanie średniodobowe na wodę 

Qhma-zapotrzebowanie maksymalne, godzinowe na wodę 

**10. Rodzaj ścieków (należy zaznaczyć właściwy kwadrat)*: 

  ścieki bytowe                                             Qd  = .................................... [m3/d]                    Qhmax = .................................... [m3/h] 
  
Oświadczam, że wielkość ładunku zanieczyszczeń w ściekach bytowych odprowadzanych z nieruchomości/obiektu nie będzie przekraczała: 
 
BZT5-500gO2/m3,   ChZT-1000  gO2/m3, zawiesina ogólna-500  gO2/m3, azot amonowy-100 gO2/m3, fosfor ogólny- 10 gO2/m3 
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Załącznik do wniosku opracowania warunków przyłączenia 

Pouczenie: 
1. Na pisemny wniosek podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci Przedsiębiorstwo wodociągowo-

kanalizacyjne wydaje warunki przyłączenia do sieci lub uzasadnia odmowę ich wydania, w terminie: 
 21 dni- od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w przypadku budynków 

mieszkalnych jednorodzinnych, w tym znajdujących się w zabudowie zagrodowej 
 45-dni od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w pozostałych przypadkach 
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może przedłużyć 

terminy określone w puncie 1 odpowiednio o kolejne 21 lub 45 dni, po uprzednim zawiadomieniu podmiotu 
ubiegającego się o  przyłączenie do sieci z podaniem  uzasadnienia przyczyn tego przedłużenia. 

3. Do terminów określonych w punkcie 1 i 2 nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do 
dokonania określonych czynności, terminów do uzupełnienia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do 
sieci, okresów innych opóźnień spowodowanych z winy podmiotu wnioskującego o przyłączenie do sieci albo 
z przyczyn niezależnych od przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego. 

4. W sprawach spornych odmowy przyłączenia do sieci, podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci może 
złożyć wniosek do właściwego dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego 
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ( dla gminy Osieczna i Krzywiń w Poznaniu a dla gmin: Wschowa, 
Święciechowa, Krzemieniewo, Rydzyna , Wijewo, Jemielno we Wrocławiu) o  rozstrzygnięcie sporu. 

 
 
 

 
 
 

    
      ścieki przemysłowe                                   Qd  = .................................... [m3/d]                    Qhmax = .................................... [m3/h] 
 
Wielkości ładunku zanieczyszczeń: BZT5=…………….[ gO2/m3]   ChZT-Cr=…………….[ gO2/m3]  Zawiesiny ogólne=………….[ gO2/m3] 
 
Proces z którego powstają ścieki przemysłowe  …………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
Inne parametry zanieczyszczeń ścieków przemysłowych mogące mieć wpływ na złoże biologiczne oczyszczalni: 

 
………………………… 
 

 
………………………… 
 

 
………………………… 
 

 
………………………… 
 

 
………………………… 
 

 
………………………… 
 

 
………………………… 
 

 
………………………… 
 

 
………………………… 
 

 

 
11. Planowany  termin : 

  poboru  wody                od  …....….……………………. 
 

 dostarczania  ścieków  od  ……………………………… 

 

12. Nieruchomość  posiada  własne ujęcie  
wody* :      

   Tak 

    Nie              

13. 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) 
     inne np. rzut pomieszczenia z planowanym miejscem montażu zestawu wodomierzowego 

 

OŚWIADCZENIE  OSOBY LUB PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O PRZYŁĄCZENIE 

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 z klauzulą 
informacyjną załączoną do niniejszego wniosku.  

 

                                                                                . 
                 Dnia ……………………………………………………………                                                  Podpis …………………………….…………………. 
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KLAUZULA INFORMACYJNA 
do przetwarzania danych osobowych 

  
  
Na podstawie art. 13 ust. 1 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: 
 
Administratorem Pana/i Danych jest: 
Zakład Usług Wodnych we Wschowie Sp. z o.o. z siedzibą we Wschowie ul. Nowopolna 5, 67-400 Wschowa  
nr NIP:925-19-22-428, nr REGON: 080395387 
 
Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych oraz udostępnia jego dane kontaktowe: 
W sprawie związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych 
osobowych Zakładu Usług Wodnych we Wschowie Sp. z o.o. ul. Nowopolna 5, 67-400 Wschowa , tel. 65 540 13 04 , 
e-mail: m.gwadera@zuw.wschowa.com.pl 
 
Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu: 
Przyłączenia nieruchomości do sieci celem realizacji usług świadczonych przez ZUW we Wschowie Sp. z o.o. tj. 
zobowiązań wynikających z umów na dostawę wody i odbiór ścieków oraz innych usług realizowanych przez ZUW na 
rzecz klientów. 
 
Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: 
Dane osobowe pozyskane w toku dotychczasowej współpracy lub pozyskane od Państwa dobrowolnie w trakcie 
nawiązywania współpracy, będą przetwarzane na podstawie Pana/Pani zgody w celach związanych z komunikacją 
pomiędzy Panem/Panią a  administratorem danych i realizacją usług świadczonych przez ZUW we Wschowie Sp. z o.o. 
 
Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów: 
W razie koniczności dane mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z administratorem przy realizacji celu 
dla którego zostały udostępnione oraz uprawnionym organom. 
 
Okres przechowywania danych: 
Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji usług związanych z dostawą wody pitnej i 
odbiorem ścieków oraz komunikacji pomiędzy Panem/Panią a administratorem danych. 
 
Ma Pani/Pan prawo do: 

1.      dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania, 
2.      usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych, 
3.      wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 
4.      przenoszenia danych, 
5.      cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych, 

             6.      wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
Dane kontaktowe: 
Z administratorem danych można kontaktować się: 

1. pisemnie za pomocą poczt tradycyjnej na adres podany powyżej. 
2. za pomocą poczty elektronicznej na adres: m.gwadera@zuw.wschowa.com.pl 

 


