
ul. Żernicka 17, 55-010 Święta Katarzyna 
NIP: 9121391033, REGON: 932127360, KRS: 0000133275 

 

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy KRS 
Wysokość kapitału zakładowego: 16 587 000,00 zł 

www.zgksiechnice.pl 
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 16/2021 z dnia 15.09.2021r. 

 

 
 

 

Sekretariat: (71) 311 39 33 Dział Techniczny: (71) 311 39 33 wew. 16  Zgłaszanie awarii: 
Dyrektor Finansowy: (71) 311 39 15 Dział Sprzedaży i Rozliczeń: (71) 311 39 32  wodociągi: 601 155 462 
Dyrektor Techniczny: (71) 311 39 33 wew. 26 Dział Księgowy:  (71) 311 39 33 wew. 14  kanalizacja: 609 378 152 

 

WNIOSEK O WYDANIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH PRZYŁĄCZENIA DO SIECI 

WODOCIĄGOWEJ I/LUB* KANALIZACYJNEJ 

INWESTOR 
 
…………………………………………….. 
/imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji/ 
 

…………………………………………….. 
/Ulica, nr domu/mieszkania/ 

 
…………………………………………….. 
/Kod pocztowy, miejscowość/ 

 
…………………………………………….. 
/Telefon kontaktowy/E-mail/ 
  
………………………………………………… 
/Pesel/NIP/ 
 

PEŁNOMOCNIK 
 

…………………………………………….. 
/imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji/ 
 

…………………………………………….. 
/Ulica, nr domu/mieszkania/ 

 
…………………………………………….. 
/Kod pocztowy, miejscowość/ 

 
…………………………………………….. 
/Telefon kontaktowy/ 
 
………………………………………………… 
/Pesel/NIP/ 
 

 

Wnioskuję o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci: 

 wodociągowej                                            kanalizacji sanitarnej 
 
Dla nieruchomości położonej: 

W miejscowości ………………………………………………… przy ulicy ……………………………….  

nr …………….. nr działki …………………………… 

Informacja o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania nieruchomości: 
 
□ budynek mieszkalny wolno stojący jednorodzinny jednolokalowy 
□ budynek mieszkalny wolno stojący jednorodzinny dwulokalowy 
□ budynek mieszkalny w zabudowie bliźniaczej - 1 segment (1 lokal) 
□ budynek mieszkalny w zabudowie bliźniaczej - 2 segmenty (każdy segment bliźniaka) - ilość lokali …….szt. 
□ budynek mieszkalny jednorodzinny jednolokalowy w zabudowie szeregowej – ilość lokali  ………….…szt. 
□ budynek mieszkalny jednorodzinny dwulokalowy w zabudowie szeregowej – ilość lokali  …………...…szt. 
□ zabudowa zagrodowa 
 

Budynek mieszkalny jednorodzinny -  należy przez to rozumieć 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 ( Prawo budowlane Art.3 ust.2a). 
 
Zabudowa zagrodowa - zespół budynków obejmujący wiejski dom mieszkalny i zabudowania gospodarskie, położony w obrębie 
jednego podwórza.  
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□ budynek mieszkalny wielorodzinny (liczba lokali mieszkalnych) …………………………………..………. 
□ inny obiekt (określić rodzaj)………………………………...……………………………………………… 
 

Wniosek dotyczy budynku:    □  istniejącego         □  projektowanego:          □  w rozbudowie/przebudowie    

Poniższe dane tj. zapotrzebowanie na wodę oraz ilość odprowadzanych ścieków należy oszacować 
samodzielnie lub skorzystać z pomocy projektanta sieci sanitarnych.  

Zapotrzebowanie na wodę do celów: 
 

 
 
 
□ 

□ 

□ 

□ 

Ilość odprowadzanych ścieków: 
 

 
 
 
□ 

□ 

Wielkość ładunku zanieczyszczeń (dla ścieków przemysłowych):……………………………………….. 
 

Planowany termin rozpoczęcia poboru wody (miesiąc, rok): …………………………………………… 

Planowany termin rozpoczęcia odprowadzania ścieków (miesiąc, rok): ……………………………… 

Nieruchomość posiada własne ujęcie wody:    □ TAK           □ NIE  

Nieruchomość posiada/planuje zbiornik bezodpływowy (szambo):   □ TAK           □ NIE    

lub z posesji obecnie odprowadzane są ścieki w inny sposób, (podać jaki): 

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

 Przepływ średniodobowy 
Qdśr [m3/d] 

Przepływ 
maksymalno-godzinowy 

Qmaxh [m3/h] 

bytowych   (wg PN-92/B-01706)                

technologicznych   

przeciwpożarowych   

innych (wskazać)………………..   

 Średniodobowa ilość ścieków 
Qdśr [m3/d] 

 

bytowych   (wg PN-92/B-01706)               

technologicznych  
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Urządzenia podczyszczające (dla rozwiązań technicznych, które wymagają takiego urządzenia): 

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

Rozwiązania techniczne służące promowaniu proekologicznego zachowania Klienta i ochronę 

zasobów wodnych: …………………………………………………………………………………………… 

Tytuł prawny Inwestora:                            nr księgi wieczystej ………………………………………. 

 własność  

 współwłasność 

 zarządca 

 dzierżawca 

 inne (jakie?) …………………………………………. 

Do wniosku należy załączyć: 

□ plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci 
wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu; 

□ projekt zagospodarowania terenu (koncepcja) z zaznaczoną zabudową i układem drogowym - w przypadku 
innych inwestycji niż 1 budynek mieszkalny jednorodzinny, jednolokalowy; 

□ pełnomocnictwo – w przypadku wystąpienia pełnomocnika osoby składającej wniosek; 

□ odpis z właściwego rejestru (w przypadku przedsiębiorców); 
 
Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Siechnice. 

 

Odbiór dokumentów:  □ osobiście 

        □ wysyłka pocztą na adres: ………..…………………...……………………… 

 
 

        ……………………………………………… 
        Czytelny podpis Inwestora/Pełnomocnika 
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:  

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez spółkę ZGK Sp. z o. o. z siedzibą w Św. Katarzynie, 
ul  Żernicka 17, w celach statystycznych oraz realizacji niniejszego wniosku. Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą 
przetwarzania danych jest moja zgoda. Odbiorcami danych mogą być Jednostki Samorządu Terytorialnego. Mam prawo 
wycofania zgody w dowolnym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane do odwołania zgody, a po takim odwołaniu, 
przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego. Mam prawo żądania 
od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 
a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych 
osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem ZGK Sp. z o. o. z siedzibą w Św. Katarzynie, 
ul. Żernicka 17. 
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