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Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji       

„WODNIK”  Spółka z o.o.        

58 – 560 Jelenia Góra, Plac Piastowski  21 

                                                                                                                Jelenia Góra, dnia ……………………… 

 
 

WNIOSEK O WYDANIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH PRZYŁĄCZENIA  

DO SIECI WODOCIĄGOWEJ I/LUB SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ  

 

                                                         NOWE
*             ZMIANA

* 
  

1. WNIOSKODAWCA: 

Imię i Nazwisko / Nazwa Firmy – ……………………………………………………………………………...………………………………….. 

Adres zamieszkania / siedziba Firmy - ………………………………………………………………………..……….…………………………. 

Telefon kontaktowy - …………………………………………………..…, e-mail : ……………………………………….…………………………… 

NIP - …………………………….…………………..….. ,  PESEL: ………………………………..………………….………………………………... 

2. ADRES DO KORESPONDENCJI (jeżeli dotyczy): 

Imię i Nazwisko / Nazwa Firmy - 

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

Adres zamieszkania / siedziba Firmy - 

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

Telefon kontaktowy - ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3. INWESTOR: 

Imię i Nazwisko / Nazwa Firmy -

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

Adres zamieszkania / siedziba Firmy - ……………………………………………………………..………………….…………………..………. 

Telefon kontaktowy - ……………………………..e-mail:………………………………………………………………………………………… 

NIP………………………………..…….PESEL……………………….…………………. 

4.  LOKALIZACJA OBIEKTU: 

Miejscowość - ……………………………………………………………..…………………………………………………………….………….. 

Ulica - …………………………………………………………………………………………...…………………………………………………. 

Nr posesji - ……………………………………………… Nr geodezyjny działki - ……………………………………..………………………… 

5.  RODZAJ OBIEKTU: 

5.I. Budynek mieszkalny:  

A) jednorodzinny* :  A1) wolnostojący*   A2) w zabudowie bliźniaczej, szeregowej* A3) dwulokalowy z odrębnymi lokalami mieszkalnymi*  

B) w zabudowie zagrodowej*, w tym budynek gospodarczy* lub inwentarski* w gospodarstwie rolnym, hodowlanym lub ogrodniczym* 

C) wielorodzinny* : B1) ilość kondygnacji ………………………. B2) ilość wyodrębnionych lokali mieszkalnych …………………………… 

5.II. Budynek lub obiekt: 

D) usługowy* (wpisać jaki) …………………………………………………………………………………... 

E) produkcyjny, przemysłowy* 

F) inny obiekt: (wpisać jaki) …………………………………………………………………………………... 

6. WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZENIA MAJĄ DOTYCZYĆ PODŁĄCZENIA DO SIECI: 

A) wodociągowej* 

B) kanalizacji sanitarnej* 

C) kanalizacji ogólnospławnej* 

7. WODA BĘDZIE ZUŻYWANA NA CELE: 

A) budowy /tymczasowo/* 

B) bytowe* 

C) produkcyjne, technologiczne /określić jakie/* ……………………………………………………………………………………………… 

D) p/pożarowe* 

E) inne ………………………………………………………………………………………………………………………..……….. 



Załącznik D-01/01 

          Wydanie 3  
 

Strona 2 z 3 

 

W ILOŚCI: 

średnio na dobę – Qśr.d. ………………….……..…… [m³/d]; maksymalnie na godzinę – Qmax.h ………….……... [m³/h]; 

na cele p/poż.: do zew. gaszenia pożaru – Qpoż. ……..….……… [l/s]; do wew. gaszenia pożaru Qpoż. ……..….…… [l/s]; 

przewidywana ilość osób korzystających z wody w przypadku budynku mieszkalnego jednorodzinnego ……………… [osób] 

lub przewidywana ilość osób korzystających z wody w przypadku budynku mieszkalnego wielorodzinnego ……….… [osób] 

oraz przewidywana ilość i średnice hydrantów p/poż. wewnętrznych ……………… [sztuk] ……………………………. [DN] 

                                                                                                            ……………… [sztuk] ……………………………. [DN] 

8. ILOŚĆ I RODZAJ ŚCIEKÓW (W PRZYPADKU ŚCIEKÓW PRZEMYSŁOWYCH RÓWNIEŻ JAKOŚĆ ŚCIEKÓW): 

A) ścieki bytowe – średnio na dobę Qśr.d. ……….………… [m³/d]; maksymalnie na godzinę Qmax.h …………….… [m³/h]; 

B) ścieki przemysłowe – średnio na dobę Qśr.d ……….…… [m³/d]; maksymalnie na godzinę Qmax.h ………….…… [m³/h]; 

charakterystyka i jakość ścieków przemysłowych, technologicznych (skład ścieków):  

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

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

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

UWAGA: Dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych wg tabeli 

ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY i ROZWOJU w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz 

warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych. 

 

C) opadowe - ……………… [l/s] – powierzchnie utwardzonych dróg / placów / parkingów F …………… [m²]; 

rodzaj odwadnianej powierzchni; połacie dachowe, place, parkingi, itp. 

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

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

9. ODBIÓR PRZEZ INWESTORA WARUNKÓW TECHNICZNYCH PRZYŁĄCZENIA: 

A) osobiście*                         (Dział Inwestycji i Rozwoju – Plac Piastowski 12 w Jeleniej Górze) 

B) wysłać listownie*            (list zwykły, ekonomiczny – Poczta Polska)  

10. ZMIANA WYDANYCH WAŻNYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH PRZYŁĄCZENIA  

(w przypadku zmiany określić należy zakres wnioskowanej zmiany): 

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

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

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

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

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU: 

1.  Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny przyłącza wod-kan w 1 egz., podpisany odręcznie przez Inwestora lub osobę 

upoważnioną, określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych 

obiektów i sieci uzbrojenia terenu. Plan sytuacyjny przyłącza należy sporządzić na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy 

jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (źródło: Miejski Ośrodek Dokumentacji 

Geodezyjnej i Kartograficznej w Jeleniej Górze, ul. Ptasia 2a). 

2. W przypadku składania wniosku jw. przez projektanta lub inną upoważnioną osobę, wymagane jest przedłożenie pisemnego 

upoważnienia lub pełnomocnictwa na działanie na rzecz i w imieniu Inwestora. 

3. Załatwienie sprawy następuje w terminie: 

a) 21 dni – od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w przypadku budynków mieszkalnych 

jednorodzinnych, w tym znajdujących się w zabudowie zagrodowej; 

b)  45 dni – od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w pozostałych przypadkach. 

OZNACZENIA: 

*  właściwe podkreślić - zaznaczyć                                                                                                                                 Podpis: 

………………………… 
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OŚWIADCZENIE: 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszego 

wniosku. 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016)  informuję, iż: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” 

Sp. z o.o.  z siedzibą w Jeleniej Górze, Pl. Piastowski 21. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o. 

 jest możliwy pod numerem tel. 75 73 03 555 lub adresem email iod@wodnik.net.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy lub wykonania usługi na podstawie art. 6 

ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa. 

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat / lub w oparciu o uzasadniony interes 

realizowany przez administratora (dane przetwarzane są do momentu ustania przetwarzania w celach 

planowania biznesowego). 

6. Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania. 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową 

zawarcia umowy lub wykonania usługi. 

 

 

 

 

 

 

     Podpis: 

 

………………………… 
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