
Załącznik nr 27 do I-4.2.3 

  Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o. 

  25-701 Kielce, ul. Krakowska 64 
  tel. 41/365-31-00, fax 41/345-52-20   
 

TT-PU     

                     

 
 

 
 

WNIOSEK WYDANIA WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA 
NIERUCHOMOŚCI/OBIEKTU* DO ZEWNĘTRZNEJ SIECI 

WODOCIĄGOWEJ/KANALIZACJI SANITARNEJ* 
(dotyczy budynków usytuowanych na nieruchomościach do których zostały wykonane „wysięgniki wod-kan“ i nie 

występują ścieki wymagające podczyszczenia) 
 

DANE PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O PODŁĄCZENIE DO SIECI 

2. Imię, nazwisko / Pełna nazwa firmy* (w załączeniu upoważnienie Inwestora do reprezentowania go przez wnioskodawcę)   

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

3. Adres zamieszkania / siedziby (ulica – nr domu – miejscowość – kod pocztowy) 

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

4. Telefon nr: 5. Mail: 

6. Sposób odbioru pisma: osobisty w siedzibie Spółki /wysyłka pocztą* 

DANE NIERUCHOMOŚCI /OBIEKTU BUDOWLANEGO PRZYŁĄCZANEJ DO SIECI 

7. Rodzaj istniejącego /rozbudowywanego/projektowanego budynku*: jednorodzinny, wielorodzinny, inny (jaki?)  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

8. Przeznaczenie i sposób wykorzystania nieruchomości lub obiektu, który ma zostać przyłączony do sieci:  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

9. Adres nieruchomości / budynku (ulica – nr domu / działki – miejscowość)* 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Przyłączenie do sieci wodociągowej 

10. Dobowe zapotrzebowanie na wodę do celów*:  
   - bytowych 
   - Qdmax = …………………………m3/d Qdśr = …………………………m3/d, Qhmax = …………………… [dm3/h] 
   - technologicznych 
   - Qdmax = …………………………m3/d Qdśr = …………………………m3/d, Qhmax = …………………… [dm3/h] 
   - przeciwpożarowych 
   - Qdmax = …………………………m3/d Qdśr = …………………………m3/d, Qhmax = …………………… [dm3/s] 
   - innych ……………………………… 
   - Qdmax = …………………………m3/d Qdśr = …………………………m3/d, Qhmax = …………………… [dm3/h] 
 

• Proponowane miejsce montażu wodomierza: budynek / studnia wodomierzowa* 

11. Wielkość ładunku zanieczyszczeń: * 

- parametry zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej  do spożycia 
przez ludzi; 

 - inne……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

12. Informacje dotyczące planowanego przyłącza wody(materiał, średnica itp.): 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Przyłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej 

13. Określenie ilości ścieków*: 

   - bytowe 
   - Q = …………………………m3/d 

• Proponowany sposób odprowadzenia ścieków:* 

1.Data złożenia wniosku / nr sprawy 

Data i podpis wnioskodawcy potwierdzający złożenie wniosku 

………………………………………………………………………………………….. 
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   - kanał sanitarny, 
   - zbiornik bezodpływowy 

• Proponowany sposób rozliczania za ścieki:* 
   - przepływomierz, 
   - wodomierz zamontowany na: niezależnym przyłączu wody/studni kopanej/wodomierz lokalowy 

14. Określenie jakości odprowadzanych ścieków.  

• Wielkość stężeń zanieczyszczeń dla ścieków bytowych: 

BZT5-………….mgO2/l, ChZT- …………mgO2/l, zawiesina ogólna-…………….mg/l 

inne (stosownie do prowadzonej działalności)……………………….…………………………………………………………………………………... 

15. Informacje dotyczące planowanego przyłącza kanalizacji sanitarnej (materiał, średnica itp.): 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

16. Do wniosku dołączam: 
- plan sytuacyjny/szkic sytuacyjny* określający usytuowanie przyłącza w stosunku do  
 istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu -2 egz. 
Dopuszcza się wykonanie powyższego planu/szkicu na aktualnej mapie sytuacyjno wysokościowej 

  - dane dotyczące zastosowanych materiałów, średnicy, spadku przyłącza oraz studni/włazów  
    - rozrysowany sposób włączenia do sieci wodociągowej/kanalizacji sanitarnej oraz punkty odcięcia istniejących 

przewodów wod-kan -2 egz.  
    - w przypadku wykorzystania fragmentów istniejącej na działce instalacji kanalizacji sanitarnej pozytywny 

raport z przeglądu TV oraz próby szczelności zgodnie z PN EN 1610:2015-10  
    - dobór wodomierza/przepływomierza zgodnie z „Wytycznymi…..”  
    - oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 
      Jeżeli inwestycja prowadzona będzie na nieruchomości stanowiącej współwłasność, Inwestor  
      składając oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,    
      winien posiadać zgody wszystkich współwłaścicieli nieruchomości (art.199 K.C)) 
    - Oświadczenie o prawie na włączenie do przewodów będących własnością osób trzecich* 
    - Oświadczenie głównego płatnika wyrażającego zgodę na rozliczanie podlicznika* 

17. Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na otrzymywanie wiadomości z systemu powiadomień SMS 
funkcjonującego w Spółce w zakresie realizacji niniejszego wniosku oraz do realizacji zawartych ze Spółką umów 
oraz przyszłych umów, na wskazany powyżej numer telefonu komórkowego. 
Zobowiązuje się w razie zmiany numeru telefonu komórkowego do pisemnego powiadomienia o nowym numerze. 

Wypełnia pracownik Spółki rozpatrujący wniosek 

18. Terminu wstrzymania rozpatrzenia wniosku: od dnia……………………………….do dnia……………………………………….. 

19. Powód wstrzymania rozpatrzenia wniosku : 
 
 

20. Data rozpatrzenia wniosku :  

*niepotrzebne skreślić 

Klauzula informacyjna dotycząca osób fizycznych i przedsiębiorców (osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą)                                                                    
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:                                                                           
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych są „Wodociągach Kieleckie” Sp. z o. o . z siedzibą w Kielcach, ul. Krakowska 64;                                                                 
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IODO) w „Wodociągach Kieleckich” Sp. z o. o .: tel. 413653144, e-mail: iodo@wod-kiel.com.pl                                      
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania zlecenia /realizacji wniosku; 
4) Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom z wyjątkiem podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów prawa a także podmiotów 

współpracujących z Administratorem na podstawie umowy powierzenia danych; 

5) Pani/Pana dane osobowe z tytułu archiwizacji dokumentacji technicznej i związanych z nią wniosków będą przechowywane bezterminowo;                                                
6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;                                                                                                                                                                                                   
7) W przypadku gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO;                                                                                                                    
8) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem wykonania zlecenia lub realizacji wniosku. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją 
niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wykonania zlecenia/wniosku;                                                                                                                                          
9) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.                                                                                                    
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych zawartych w formularzu w celu wykonania zlecenia/ realizacji wniosku. Zostałam/zostałem poinformowany, iż zgoda może zostać przeze mnie 
wycofana w każdym czasie. 

 

Kielce dnia:     …………………………………… 

Zlecenie sprawdził i przyjął: Czytelny podpis Podmiotu biegającego 
się o przyłączenie do sieci: 

            ……………………………………       …………………………………                                                                              


