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              Żory, dnia ................................... 
Dane podmiotu ubiegającego się o podłączenie: 
 
Imię i nazwisko / Nazwa: ....................................................... 

       
Adres zamieszkania / Siedziba:  .............................................. 

                                                                                 
............................................................................................. 
                      
nr telefonu Inwestora: ............................................................ 
 
adres e-mail Inwestora: .......................................................... 
 
Dane Pełnomocnika Inwestora*: 
 
Imię i nazwisko / Nazwa: ........................................................  

Adres zamieszkania / Siedziba:  ...............................................     

.............................................................................................. 

nr telefonu Pełnomocnika: ...................................................... 

adres e-mail Pełnomocnika:…………………………………………………… 

 
WNIOSEK 

o wydanie warunków przyłączenia do sieci 

 

1. Lokalizacja nieruchomości lub obiektu, który ma zostać przyłączony do sieci: 
 

Adres:   ……………………………………………………….. 
Nr działki ewidencyjnej:    ……………………………………………………….. 

 

2. Informacje o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania nieruchomości lub obiektu, który ma zostać przyłączony 
do sieci (należy zaznaczyć właściwy kwadrat): 
 

  Budynek jednorodzinny wolnostojący 

  Budynek jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej 

  Zabudowa zagrodowa 

  Zabudowa szeregowa 

  Budynek wielorodzinny 

  Inna zabudowa, jaka ………………………………………………… 

 

3. Maksymalne dobowe zapotrzebowanie na wodę: 
 

Qd = …………..[m3/d] – cele bytowe 
Qd = …………..[m3/d] – cele technologiczne 

Qd = …………..[dm3/s] – cele ppoż. 
Qd = …………..[m3/d] – cele inne, jakie …………. 

 

5. Określenie ilości i jakości odprowadzanych ścieków: 
 

a) ścieki bytowe          Qśd = ……………[m3/d] 
b) ścieki przemysłowe  Qśd = ……………[m3/d] 

Wielkości ładunku zanieczyszczeń: 

ChZT...........................................................
BZT5 ........................................................... 

Zawiesiny ogólne.......................................... 
Fosfor ogólny............................................... 

Azot ogólny.............................................. 

Azot amonowy.......................................... 
Azot azotanowy........................................ 

Chlorki….................................................. 
           Substancje ropopochodne…………….………… 

 

4. Przepływ wody średniodobowy  

i maksymalny godzinowy: 
 

Qśd = ……………[m3/d] 

 Qh  = ……………[m3/h] 

 Budynek istniejący 

 Budynek projektowany 

Przedsiębiorstwo Wodociągów  

i Kanalizacji Żory Sp. z o.o. 

ul. Wodociągowa 10 

44-240 Żory 
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6. Sposób zagospodarowania ścieków(należy zaznaczyć właściwy kwadrat): 

 Miejski system kanalizacji sanitarnej 
    Sposób odprowadzania ścieków: 

 Grawitacyjnie 

 Ciśnieniowo 

 Przydomowa oczyszczalnia ścieków 

 Zbiornik bezodpływowy 

 
7. Czy umowa na wywóz nieczystości z przydomowej oczyszczalni ścieków/zbiornika bezodpływowego będzie 

podpisana z PWiK Żory Sp. z o.o. (należy zaznaczyć właściwy kwadrat): 
 

 TAK 

 NIE 
 

 

8. Czy odprowadzane ścieki przed wprowadzeniem do kanalizacji poddawane będą procesowi oczyszczania 
(należy zaznaczyć właściwy kwadrat): 
 

 TAK 

 NIE 

 

Jeżeli TAK, to proszę podać typ urządzenia   
....................................................................................................................................... 

 

9. Czy wody opadowe i roztopowe z w/w nieruchomości będą odprowadzane do kanalizacji deszczowej(należy 
zaznaczyć właściwy kwadrat): 
 

 TAK   

 NIE 

                                  

Jeśli TAK proszę podać rodzaje powierzchni: 
- powierzchnia całkowita nieruchomości............................................................................m2 

- powierzchnia zabudowy (rzut poziomy dachów)...............................................................m2 

- powierzchnia dróg, parkingów i podjazdów o nawierzchni szczelnej (asfalt, kostka itp.-podać rodzaj) 
.......................................................................................................................................m2 

- pozostała powierzchnia utwardzona - ścieżki, chodniki itp. (wykonane z kostek, płytek, asfaltu itp.-podać 
rodzaj)............................................................................................................................m2 

 
10.  Czy wody opadowe i roztopowe przed wprowadzeniem do kanalizacji poddawane będą procesowi oczyszczania 

(należy zaznaczyć właściwy kwadrat): 
 

 TAK 

 NIE 

 

Jeśli TAK, to proszę podać typ urządzenia   
....................................................................................................................................... 

 
11. Planowany termin: 

- poboru wody    od……………….. 
- dostarczania ścieków  od……………….. 

 

Załączniki: 
1. Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny**, określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 

oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu (Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Art.19a 
pkt. 4.6) – 2 egz.  

* w przypadku udzielenia przez Inwestora pełnomocnictwa osobie trzeciej, należy do Wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci 
załączyć pełnomocnictwo (upoważnienie za sprecyzowanym zakresem udzielonego pełnomocnictwa) 

**zaleca się sporządzenie planu zabudowy lub szkicu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej w skali 1:500  
lub 1:1000 

12. Nieruchomość posiada własne ujęcie wody: 

 TAK 

 NIE 
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Przedsiębiorstwo Wodociągów  i Kanalizacji Żory Sp. z o.o., z siedzibą w ul. Wodociągowa 10, 44-240 Żory informuje, że jest 
administratorem Państwa danych osobowych przekazanych w związku z niniejszym wnioskiem/zleceniem. 

PWiK Żory Sp. z o.o. powołało Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez email: iod@pwik.zory.pl  

Dane osobowe będą przetwarzane przez PWiK Żory Sp. z o.o. w zakresie i celu: 
• niezbędnym do realizacji przedmiotu wniosku/zlecenia,   
• wykonania przez PWiK Żory Sp. z o.o. zadania realizowanego w interesie publicznym,  
• zawarcia   i  wykonania   umowy ,  a   także  podjęcia    przez   PWiK Żory Sp. z o.o. działań przed zawarciem umowy 

lub w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. 

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych i ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania oraz przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a także prawo do 
wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest jednocześnie niezbędne do podjęcia przez PWiK Żory Sp. z o.o. działań 
związanych z przedmiotem wniosku.  

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych dostępnych jest na stronie internetowej pod adresem: 
www.pwikzory.com.pl/klauzula/  

 
 
 
 
 

 
     ....................................... 

                                                                                                              Podpis Inwestora/Pełnomocnika* 

 
 

mailto:iod@pwik.zory.pl
http://www.pwikzory.com.pl/klauzula/

