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* Dane obowiązkowe 
** Właściwe zaznaczyć 

WNIOSEK O WYDANIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA DO SIECI WOD-KAN W FORMIE UMOWY PRZYŁĄCZENIOWEJ 

1. DANE WNIOSKODAWCY 

IMIĘ I NAZWISKO/ 
NAZWA FIRMY* ……………………………………………………………………… 

Data wpływu (pieczątka PWiK) 

ADRES ZAMIESZKANIA/ 
SIEDZIBA FIRMY* ……………………………………………………………………… 

PESEL/NIP 
……………………………………………………………………… 

NUMER TELEFONU 
……………………………………………………………………… 

ADRES E-MAIL 
……………………………………………………………………… 

2. WSKAZANIE PRZYŁĄCZANEJ NIERUCHOMOŚCI* 

MIEJSCOWOŚĆ ULICA NR POSESJI OBRĘB NR DZIAŁKI 

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

3. OPIS OBIEKTU PRZYŁĄCZANEGO DO SIECI WOD-KAN** 

RODZAJ OBIEKTU 
□ bud. mieszkalny jednorodzinny 

□ bud. mieszkalny 
wielorodzinny 

□ bud. usługowy 

□ inny (jaki)………………………………………………………………………………………….. 

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

STAN OBIEKTU □ istniejący □ projektowany 
□ inny (jaki) 

…………….................. 

DODATKOWE UWAGI ……………………………………………………………………………………………………………. 

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

4. RODZAJ SIECI, KTÓREJ DOTYCZY WNIOSEK O PRZYŁĄCZENIE** 

□ WODOCIĄGOWA □ KANALIZACJI SANITARNEJ □ KANALIZACJI DESZCZOWEJ 

5. OKREŚLENIE ZAPOTRZEBOWANIA NA WODĘ 

5.1 MAKSYMALNE DOBOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA WODĘ 
Aby określić w przybliżeniu ilość wody na cele bytowe należy pomnożyć wartość przeciętnego zużycia przez liczbę osób zamieszkujących 
nieruchomość objętą niniejszym wnioskiem. 
Przeciętne zużycie wody na cele bytowe przez jednego mieszkańca w ciągu doby wynosi 0,09-0,15 m3/d. 
Maksymalny przepływ średniodobowy jest sumą wody na cele bytowe, technologiczne i cele inne. 

maksymalny przepływ godzinowy =
 ł   ś    

; Nd=2÷3 dla bud. jednorodzinnych, 

1,5÷2 dla bud. wielorodzinnych 

CELE BYTOWE [M3/D] CELE TECHNOLOGICZNE 

[M3/D] 
CELE 

PRZECIWPOŻAROWE 

ZEWNĘTRZNE [M3/D] 

CELE 

PRZECIWPOŻAROWE 

WEWNĘTRZNE [M3/D] 
CELE INNE [M3/D] 

…………………… …………………… …………………… …………………… …………………… 
5.2. MAKSYMALNY PRZEPŁYW WODY 

ŚREDNIODOBOWY [M3/D] ………………… 
5.3. MAKSYMALNY GODZINOWY 

PRZEPŁYW WODY [M3/H] ………………… 
  



6. OKREŚLENIE RODZAJU I ILOŚCI ODPROWADZANYCH ŚCIEKÓW 

6.1. ŚCIEKI BYTOWE 
Maksymalny przepływ średniodobowy ścieków w przybliżeniu jest równy maksymalnemu przepływowi średniodobowemu wody. 
Przybliżoną wielkość ładunków zanieczyszczeń dla ścieków bytowych mnożąc przeciętny ładunek zanieczyszczeń wytwarzanych przez jedna 
osobę w ciągu doby przez ilość osób zamieszkujących nieruchomość objętą niniejszym wnioskiem. Przeciętne ładunki zanieczyszczeń 
wytwarzanych przez jedną osobę w ciągu doby wynoszą: ChZT=120 gO2/(M*d), BZT5=60 gO2/(M*d), Zawiesiny ogólne=70 g/(M*d), Azot 
ogólny=12 gN/(M*d), Fosfor ogólny=1,5 gP/(M*d), 
MAKSYMALNY 

PRZEPŁYW 

ŚREDNIODOBOWY 

[M3/D] 

WIELKOŚĆ ŁADUNKU ZANIECZYSZCZEŃ 

CHZT [GO2/D] BZT5 [GO2/D] ZAWIESINY OGÓLNE 

[G/D] 
AZOT OGÓLNY 

[GN/D] 
FOSFOR OGÓLNY 

[GP/D] 

………………. ………………. ………………. ………………. ………………. ………………. 
6.2. ŚCIEKI PRZEMYSŁOWE 

W przypadku odprowadzania ścieków przemysłowych z nieruchomości należy wypełnić załącznik nr 1 do niniejszego Wniosku. 
6.3. WODY DESZCZOWE I ROZTOPOWE 

Należy określić wielkość powierzchni, z której planowane jest odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych od sieci kanalizacji deszczowej. 

POWIERZCHNIA DACHU [M2] ………………… POWIERZCHNIE UTWARDZONE [M2] ………………… 

7. PLANOWANY TERMIN PRZYŁĄCZENIA NIERUCHOMOŚCI DO SIECI 

WODOCIĄG 
……………….. ROK 

KANALIZACJA 

SANITARNA ……………….. ROK 
KANALIZACJA 

DESZCZOWA ……………….. ROK 

8. DO WNIOSKU ZAŁĄCZAM** 

1. PLAN ZABUDOWY/ SZKIC SYTUACYJNY OKREŚLAJĄCY USYTUOWANIE PRZYŁĄCZA/PRZYŁĄCZY W STOSUNKU DO ISTNIEJĄCEJ SIECI 

ORAZ INNYCH OBIEKTÓW ORAZ UZBROJENIA TERENU* 
2. ODPIS Z WŁAŚCIWEGO REJESTRU (W PRZYPADKU PRZEDSIĘBIORCÓW) 
3. PEŁNOMOCNICTWO DO REPREZENTOWANIA INWESTORA 
4. DOKUMENT OKREŚLAJĄCY STAN PRAWNY NIERUCHOMOŚCI (DOBROWOLNE) 

9. OŚWIADCZENIE OSOBY UBIEGAJĄCEJ 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 z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (dz. U. 2018 poz. 1000) oraz zgodnie z klauzulą informacyjną 
załączona do niniejszego wniosku. 

10. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie 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 oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) 
Uprzejmie informujemy, że: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.  z o.o. z siedzibą w Wołominie przy ul. Granicznej 1. 
2. Dane kontaktowe w sprawach związanych bezpośrednio z przetwarzaniem danych osobowych:  
- adres korespondencji: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  ul. Graniczna 1, 05-200 Wołomin, 
- adres e-mail: iod@pwik.wolomin.pl.  
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust.1 lit. b)  RODO w celu zawarcia i realizacji umowy wynikającej z przedmiotowego 
wniosku na podstawie ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. (Dz. U. Dz. U. z 2017 r. poz. 328 z późn. zm.) o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków, a także dochodzeniem roszczeń i obroną przed roszczeniami z umowy. 
4. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje zakres danych podanych we wniosku, w tym imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail, podpis, PESEL, numer, 
seria, termin ważności Dowodu Osobistego i nazwa organu go wydającego, Nr księgi wieczystej nieruchomości objętej wnioskiem, 
…………………………………………….  
5. Dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana i mogą zostać udostępnione uprawnionemu podmiotowi obsługi informatycznej, prawnej, 
audytowej na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. 
6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. 
7. Okres, przez który Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane – do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z umowy ustalonych na podstawie 
przepisów Kodeksu cywilnego. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. 
a) dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody.   
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do 
przenoszenia danych na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w unijnym Rozporządzeniu o Ochronie Danych 
Osobowych 2016/679 (RODO), prawo wniesienia sprzeciwu. 
9. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność  
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub 
art. 9 ust. 2 lit. a)), 
10. Ma Pani/Pan prawo w chwili, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych wniesienia skargi 
do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 RODO, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,  
11. Podanie Pani/Pana danych osobowych zawartych w formularzu nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem realizacji umowy wynikającej z 
przedmiotowego wniosku. 
12. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

…………………………….., DNIA ……………………………… PODPIS ………………………..………… 

*  Obowiązkowe 
** Niepotrzebne skreślić 


