DRUK NR BOK – 09[02]
Wadowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Spółka z o. o w Wadowicach
…………………………………..……………… ……………………………………………………………………………….

Miejscowość,

dzień,

miesiąc,

rok

Data wpływu/nr kancelaryjny [wypełnia WPWiK Sp. z o. o

INWESTOR, PEŁNOMOCNIK:*)
……………………………………………………………………….…………………….…………………………………………………………………………..………………………….

(Imię i nazwisko lub nazwa firmy)
………………………………………………………………….…………………….………

(ul. nr domu)

……………………………

(Kod pocztowy)

………………………………………………..…………

……………………………………..………………………….

(Miejscowość)

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

(Telefon kontaktowy **) )

(Adres mailowy **))

NIP (dotyczy firmy

WNIOSEK O WYDANIE
WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA DO SIECI WODOCIĄGOWEJ I/LUB KANALIZACYJNEJ *)

Wnoszę o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i lub
kanalizacyjnej*): (należy zaznaczyć właściwy kwadrat X)
budynku mieszkalnego jednorodzinnego (planowana ilość mieszkańców: ……….)
budynku mieszkalnego wielorodzinnego (ilość lokali: ……….; ilość kondygnacji: …...)

inny obiekt ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
LOKALIZACJA NIERUCHOMOŚCI LUB OBIEKTU:
………………………………………………………………….…………………….…………………………………………………………………………..……………….……………….

( ulica)

(nr domu)

(Miejscowość)

istniejący

OBIEKT:

Obiekt posiada lokalne ujęcie wody:

(nr ewidencyjny działki)

w rozbudowie
Tak

projektowany
Nie

ZAPOTRZEBOWANIE NA WODĘ Z MIEJSKIEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ
Cele:

Bytowe:
Technologiczne:
P-Poż.:

– wewnętrzne:
- zewnętrzne:

Inne:

Max.
dobowe Qd=
[m3/d]

Zapotrzebowanie na wodę
Max. godzinowe
Średnie dobowe
3
[m /h]
[m3/d]

ILOŚĆ ŚCIEKÓW ODPROWADZANYCH DO KANALIZACJI MIEJSKIEJ
Rodzaje ścieków

Maksymalny dobowy przepływ
Qśd =
[m3/d]

Wielkości ładunku
zanieczyszczeń

Ścieki bytowe
Ścieki przemysłowe
Przewidywany sposób odbioru warunków:

Osobiście

Wysłać pocztą

DO WNIOSKU ZAŁĄCZAM: (należy zaznaczyć właściwy kwadrat X)
Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza w stosunku do
istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu
wraz z wyszczególnieniem jego średnicy i wielkością wodomierza głównego.
W/w plan zabudowy /szkic sytuacyjny, o którym mowa w ustawie z dnia 13.02.2020 r. o
zmianie ustawy –Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 471)
art. 19a pkt 4.6 może być sporządzony na kopii aktualnej zasadniczej mapy sytuacyjnowysokościowej w skali 1: 500 (w celu wyeliminowania ewentualnych kolizji z istniejącą
infrastrukturą). Aktualną mapę należy zakupić w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Wadowicach.
Upoważnienie udzielone przez Inwestora – Pełnomocnictwo.
Jeżeli instalacja wodociągowa i/lub kanalizacyjna przebiegać będzie przez nieruchomości, do których
osoba ubiegająca się o przyłączenie swojej nieruchomości do sieci nie posiada tytułu prawnego,
wskazane jest ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego przez właścicieli tych nieruchomości.
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 r. oraz ustawą z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000) oraz zgodnie z klauzulą informacyjną
podaną poniżej.
……………………………..………………………………………………..

(czytelny podpis)
Inwestor/Pełnomocnik *)
*) Niepotrzebne
**)

skreślić
Podanie danych jest dobrowolne, ma na celu ułatwienie kontaktu

Klauzula informacyjna administratora danych osobowych:
„Administratorem danych osobowych jest Wadowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.
z o.o. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych są dostępne na stronie www.wpwik.com
w zakładce „OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH” lub w Biurze Obsługi Klienta w siedzibie
Administratora”.
Wniosek nieczytelny, nieprawidłowo wypełniony lub niekompletny (brak wymaganych danych lub
załączników) będzie zwrócony Wnioskodawcy w celu uzupełnienia (art. 19a ust. 5 ustawy z dnia 7
czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn.
Dz. U. z 2019 r. poz. 1437 ze zm.).

