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WNIOSEK O WYDANIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH PRZYŁĄCZENIA DO SIECI 

WODOCIĄGOWEJ I/LUB* KANALIZACYJNEJ 

Uwaga: Wniosek należy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami. Wniosek niekompletny nie 

będzie rozpatrywany.  

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 – zapotrzebowanie wody – Qmiesiąc = ………………… m3/miesiąc; 

 kanalizacyjnej – odbiór ścieków – Qmiesiąc = ………………… m3/miesiąc; 
 
UWAGA – zapotrzebowanie wody oraz ilość ścieków należy samodzielnie oszacować (lub skorzystać z pomocy 
projektanta sieci sanitarnych) na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie 
określenia przeciętnych norm zużycia wody (np. przeciętne zużycie dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
szacuje się od 2 do 5 m3/miesiąc na 1 osobę) 

Dla nieruchomości położonej: 

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

nr …………….. nr działki …………………………… 

dla:   budynku mieszkalnego, jednorodzinnego – jednolokalowego  

        budynku mieszkalnego, jednorodzinnego – ilość lokali ……. 

 budynku mieszkalnego, wielorodzinnego – ilość lokali ……. 

 obiekt produkcyjny/usługowy/produkcyjno-usługowy (właściwie zaznaczyć)1 

 inne (podać rodzaj obiektu) …………………………………………………………………….. 
1 – W przypadku obiektów produkcyjnych należy dokładnie określić rodzaj działalności oraz dołączyć do wniosku opis procesu technologicznego wraz 
z opisem zagospodarowania powstających odpadów/ścieków; 
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Rodzaj zabudowy:   wolnostojąca 

   bliźniacza 

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

 własność  

        współwłasność 

 zarządca 

 dzierżawca 

 inne (jakie?) …………………………………………. 
 

Wymagane załączniki:  
 

 2 egz. kserokopii aktualnej mapy do celów opiniodawczych uzyskanej w Powiatowym Zakładzie 
Katastralnym (ul. Kościuszki 131 we Wrocławiu); 

 1 egz. aktu notarialnego lub inny dokument potwierdzający własność (ksero - potwierdzić „zgodność 
z oryginałem”). 

 
W przypadku innych inwestycji niż 1 budynek mieszkalny jednorodzinny, jednolokalowy dodatkowo 
wymagane jest: 

 Dokładny opis planowanej inwestycji: rodzaj inwestycji, ilość pomieszczeń, kondygnacji itp. 

 Bilans wody i ścieków 

 Projekt zagospodarowania terenu (koncepcja) z zaznaczoną zabudową i układem drogowym 
 
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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