
ZWiK w Żarowie Sp. z o.o. 
Ul. Słowiańska 16 

58-130 Żarów 

NIP 884-22-66-174 

 

 
 

Tel. 748580610  

www: zwik.zarow.pl 

WNIOSEK O WARUNKI PRZYŁĄCZENIA – j 

 
o wydanie / zmianę / aktualizację 1) warunków przyłączenia do sieci 

wodociągowej/ kanalizacyjnej 1) 

 

 

DLA POJEDYNCZEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO 

JEDNORODZINNEGO, W TYM W ZABUDOWIE        ZAGRODOWEJ 

 

 

……………………….. 
Data wniosku * 

 

 

 

 

 
     ……………….…………….. 
                            Data wpływu, Nr DP 

 

OKREŚLENIE POTRZEB PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI 

5. Informacja o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania nieruchomości: 1) * 

• budynek mieszkalny jednorodzinny 

− pełna nazwa inwestycji: 

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

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

− ilość lokali w budynku łącznie (mieszkalnych i użytkowych)………………………(max 2) 

w tym: 

• mieszkalnych       ……….. 

• użytkowych ……….. 

− rodzaj usług (w wypadku działalności usługowej) 

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

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

• zabudowa zagrodowa 

Definicja pojęć zgodnie z Prawem Budowlanym: 

budynek mieszkalny jednorodzinny – budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, 
stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu 

użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. 

zabudowa zagrodowa – budynki mieszkalne, budynki gospodarcze lub inwentarskie w rodzinnych gospodarstwach rolnych, hodowlanych lub ogrodniczych oraz 

w gospodarstwach leśnych 

6. Lokalizacja nieruchomości lub obiektu, który ma zostać przyłączony: 

• miejscowość * ………..…………………., ul. * .………………………………………………….., nr * ………..….. 

• działka nr geod. * ………………………..……………..…., obręb * ………………………..……… 

• nr księgi wieczystej ………………………..……… 

7. Wniosek dotyczy przyłączenia: 1) * 

 

 

• do sieci wodociągowej 

 

• do sieci kanalizacji sanitarnej 

8. Wniosek dotyczy budynku: 1) * 

 

• istniejącego  

• planowanego  

• inne:  

rozbudowa/przebudowa/ 

zmiana funkcji użytkowej 1) 

9. Zaopatrzenie nieruchomości w wodę: 1) 

• nieruchomość posiada własne ujęcie(a) 

wody w ilości ……………… 

• nieruchomość nie posiada własnego 

ujęcia  wody 
• nieruchomość posiada wodę: 

miejską/inną…………………….1) 

 

DANE PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI 

1. Imię i nazwisko / Nazwa: * 

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

3. Sposób odbioru warunków: 1) * 

• osobisty  

• listowny - adres do korespondencji ……………………………………………………………………….. 

4. Pozostałe informacje: 

• telefon ……………………………………... 

• e-mail …………………………………… 

• NIP (nie dotyczy osób fizycznych) …………………………………… 



10. Zapotrzebowanie na wodę: 

 

Qśrd [m3/d] * ……………….  Qmaxh [m3/h] * ……………… qs [dm3/s] (wg PN-92/B-01706) ……………………. 

11. Ilość odprowadzanych ścieków bytowych: * 

Qśrd [m3/d] ……………… 

12. Do wniosku załączam: 1) 

• plan zabudowy lub szkic sytuacyjny określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci  oraz innych 

obiektów i sieci uzbrojenia terenu (preferowana skala 1:500), należy wskazać miejsce włączenia do sieci 

wodociągowej/sieci kanalizacyjnej oraz przebieg trasy przyłącza*, 

• odpis z właściwego rejestru (w przypadku przedsiębiorców), 

• pełnomocnictwo do reprezentowania Inwestora. 

OŚWIADCZENIA 

13. Oświadczenia: 1) 

• 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 klauzulą informacyjną załączoną do niniejszego wniosku.* 

• Oświadczam, że posiadam tytuł prawny do przedmiotowej nieruchomości jako: właściciel / współwłaściciel / najemca/  

dzierżawca / użytkownik wieczysty / inny (podać jaki)1)  ………………………………………………….. 

 

*  pole obowiązkowe 
1)  odpowiednie zaznaczyć/podkreślić/wypełnić 
2)  konieczne załączenie upoważnienia 

  proszę zaznaczyć właściwe  
 

…………………………………………………… 
     Podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej 2) 

 

 

 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA 

do przetwarzania danych osobowych  

  

Administratorem danych osobowych jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie Sp. z o.o.. (dalej: ZWiK) z siedzibą  

w  Żarowie , 58-130  ul. Słowiańska 16.  

Wnioskodawca może kontaktować się listownie na adres Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie Sp. z o.o., 

 ul. Słowiańska 16, 58-130 Żarów ;mailowo na adres: zwikzarow@pro.onet.pl, telefonicznie pod numerem 748580610. 

Dane osobowe będą przetwarzane w celu określenia warunków przyłączenia, celem podjęcia działań niezbędnych do zawarcia umowy.  

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest niniejszy wniosek o określenie warunków przyłączenia (Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).  

Dane osobowe Odbiorcy usług, ZWiK może przekazywać:  

• osobom upoważnionym przez ZWIK –pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,  

• podmiotom przetwarzającym - którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych, 

• innym odbiorcom – np. kurierom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym, obowiązujących przepisów mogą żądać 

przekazania danych. 

Dane osobowe będziemy przetwarzać w okresie do czasu zmiany warunków przyłączenia.  

Wnioskodawca ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.  

Wnioskodawca na prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

 


