
 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. 

 
Olkusz ul. Kluczewska 4 

Sygnatura sprawy: TT……………………………… 

Wniosek o wydanie 
 warunków przyłączenia do sieci wodociągowej  

i / lub   kanalizacyjnej 
FW-PG1-R6-1-01(V3) 

 dnia 12.12.2016 

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. 

32-300 Olkusz, ul. Kluczewska 4   tel./fax. (032) 643 14 15 

Imię i nazwisko/ Pełna nazwa firmy , NIP(1) 

| 
Adres zamieszkania/ Adres siedziby / (ul.-nr domu - miejscowość - kod pocztowy) 

  | 
Adres korespondencyjny(ul.-nr domu - miejscowość - kod pocztowy) – telefon kontaktowy 

| 
Niezbędne dane do ustalenia warunków przyłączenia 

Opis nieruchomości: 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………….………. 
            Miejscowość                                               Ulica                                                          Nr budynku/lokalu                                                                  Nr działki 

- sposób  zagospodarowania  ……………………………………………………………………………………………………………………….………. 

- przeznaczenie  …………………………………………………………………………………………………………………………..…………………….. 

Zamierzenie inwestora:(2) 

 budowa nowego przyłącza wodociągowego   

 wykorzystanie istniejącego przyłącza wodociągowego 

 inne ………………………………………………………. 
 

 

 budowa nowego przyłącza kanalizacyjnego 

 wykorzystanie istniejącego przyłącza kanalizacyjnego 

 inne ………………………………………………………. 
 

Ilość przewidywanego poboru wody, jej przeznaczenie, charakterystyka zużycia wody: (2) 

 Bytowe   …………………………………………………………..max …………………..m3/dobę. 

 Gospodarcze (produkcyjne)          max……………………m3/d,  max…………………    m 3 /min.    

 Zabezpieczenie p. poż. obiektu  ……………………………….....max ……………………. l/sek.                 

 

Ilość dostarczanych ścieków i ich charakterystyka:(2) 

 

 Bytowe   …………………………………………………………..max …………………..m3/dobę. 

 Przemysłowe   …………………………………………….…......max……………………m3/d,   

 Zastosowane lub planowane urządzenia podczyszczające  ……………………………………………………………………………………. 

 

 

Planowany termin  rozpoczęcia poboru wody i / lub dostarczania ścieków(1)             20…….../………../…….... 
 

Rodzaj i wielkość produkcji oraz stosowane procesy technologiczne(3) 

Wykaz niezbędnych dokumentów do wydania warunków (2) 

Dokument określający stan prawny nieruchomości 

W przypadku osób prawnych aktualny odpis  z właściwego rejestru wskazujący na sposób reprezentacji podmiotu 

Mapę ewidencyjną z zaznaczonymi granicami działki 

Mapę zasadniczą  

W przypadku korzystania z nieruchomości osób trzecich oświadczenie – zgoda właścicieli nieruchomości wg załącznika FZA-PG1-0-0-02 

W przypadku dostarczania ścieków przemysłowych obowiązkowo  przedstawić  załącznik FZA-PG1-0-0-01 określający stężenie i skład  ścieków 

Uwaga: 

Przedsiębiorstwu przysługuje prawo żądania dalszych dokumentów  

Termin załatwienia wniosku bez wymaganych załączników zostanie przesunięty do czasu ich kompletnego uzupełnienia                                                                                                                                               

PRZEDSIĘBIORSTWO jako administrator danych osobowych z siedzibą: ul. Kluczewska 4; 32-300 Olkusz informuje, że w/w dane osobowe są przez niego przetwarzane w celu realizacji 
przedmiotowej sprawy. Podanie w/w danych jest dobrowolne. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści danych i prawo poprawiania danych. Podstawa prawna: 
art. 23 ust.1 pkt 2-5, art.24, art. 32 ust.1 pkt 8 ustawy o ochronie danych osobowych. 
 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych, dotyczących usług i produktów PRZEDSIĘBIORSTWA oraz podmiotów współpracujących z PRZEDSIĘBIORSTWEM. 
Zgoda jest niezależna od czasu obowiązywania umowy. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie. (Wyrażenie zgody jest dobrowolne i nie determinuje podpisania umowy) 

 
(1) niepotrzebne skreślić                                                                                                                 

(2) właściwe zaznaczyć                                                                                                                              ………………………………………………………………….. 

(3) wypełnić w przypadku dostarczania ścieków przemysłowych                                                     (Data i podpis wnioskodawcy)  

Dane Wnioskodawcy                                                             |                                          Dane Właściciela Nieruchomości 


