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............................................dnia............................... 

  

                                                                                   

                                                                                                                                          

INWESTOR:         WNIOSKODAWCA: 

 

.................................................................                      ................................................................ 
                                  (imię i nazwisko)                                                                                                         (imię i nazwisko)  

 

….............................................................                      ................................................................  
                (miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu)                                                                  (miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu) 

 

.................................................................                      ................................................................ 
                                       (kod, poczta)                                                                                                                (kod, poczta) 
 
NIP ......................................................................                           

 

 

WNOSEK O ZAPEWNIENIE DOSTAWY WODY I ODBIORU ŚCIEKÓW  

ORAZ SPORZĄDZENIE I WYDANIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH 

PRZYŁĄCZENIA DO SIECI 

 

Zwracam się z prośbą o zapewnienie począwszy od roku  .................  dostawy wody do 

nieruchomości* oraz odbioru ścieków z nieruchomości* zlokalizowanej 

w………………………………………….ul............................................................... nr ............. 

nr działki…………… obręb ………………………… 

 

1. Przeznaczenie obiektu lub sposób wykorzystania obiektu: mieszkalny jednorodzinny, 

mieszkalny wielorodzinny, usługowy (jaki?)…………………….…………………………,  

inne ………………………………………………………. 

 

2. Przewidywane ilości wody na cele: 

a. bytowe: Qśr.dob. = .............. m³/d; Qmax.dob. =..............m³/d, 

b. przeciwpożarowe: qs=………………dm3/s, 

c. technologiczne: Qśr.dob.=……………..m3/d, qs=……………..dm3/s, 

d. inne: Qśr.dob.=……………..m3/d, qs=……………..dm3/s, 

 

3. Przewidywane ilości zrzutu ścieków z nieruchomości: 

a. Bytowe1): Qśr.dob. = .............. m³/d; Qmax.dob. =..............m³/d, 

b. technologiczne, przemysłowe2) : Qśr.dob.=……………..m3/d, qs=……………..dm3/s, 

c. do kanalizacji sanitarnej, po wykorzystaniu wód, z własnego ujęcia:  

Qśr.dob. = .............. m³/d; Qmax.dob. =..............m³/d. 
 

4. Jakość odprowadzanych ścieków:  

Niniejszym oświadczam, że wielkości stężeń zanieczyszczeń w ściekach 

bytowych/przemysłowych* odprowadzanych z nieruchomości/obiektu* nie będą 

przekraczały następujących wartości:   

➢ BZT5 – 500 mgO2/dm3, 

➢ ChZT – 1000 mgO2/dm3 ,  

➢ Zawiesina ogólna – 400 mg/dm3,   
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➢ Fosfor ogólny – 10 mg/dm3, 

➢ Temperatura – 35°C, 

➢ pH – 6,5-9,5,  

➢ chlorki – 1000 mg/dm3, 

➢ siarczany – 500 mg/dm3, 

➢ węglowodory ropopochodne – 15 mg/dm3, 

➢ substancje ekstrahujące się z eterem naftowym – 100 mg/dm3. 

 

Ponadto w przypadku ścieków przemysłowych oświadczam, że wielkości stężeń 

pozostałych parametrów nie będą przekraczać wielkości zawartych w obowiązującym 

Rozporządzeniu Ministra Budownictwa z dnia 14.07.2006 r. w sprawie realizacji obowiązków 

dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń 

kanalizacyjnych (Dz.U. 2016 poz. 1757 z późn. zm.). 
 

5. Odbiór warunków:  

1. OSOBIŚCIE: informacja o przygotowaniu warunków technicznych i możliwości ich 

odbioru ma zostać przekazana na email  ................................................... lub nr 

telefonu ……………………………………..* 

2. ODESŁAĆ POCZTĄ* 

 

*niepotrzebne skreślić. 
 

1) Ścieki bytowe- ścieki z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej powstające w wyniku ludzkiego 

metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz ścieki o zbliżonym składzie pochodzące z tych budynków (Dz. U. nr 123 poz 

858 rok 2006 z póź. zm.). 
2) Ścieki przemysłowe- ścieki niebędące ściekami bytowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi, powstałe w związku z prowadzoną 

przez rok działalnością handlową, przemysłową, składową, transportową lub usługową także będące ich mieszaniną ze ściekami innego 

podmiotu, odprowadzane urządzeniami kanalizacyjnymi tego zakładu ( Dz. U. nr 123 poz. 858 rok 2006 z póź. zm.). 
 

Do wniosku należy dołączyć: 

1. Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny określający usytuowanie przyłącza  w stosunku do istniejącej 

sieci  wodociągowej lub kanalizacyjnej.  

2. upoważnienie Wnioskodawcy do reprezentowania Inwestora (jeżeli jest inny niż Inwestor). 

 

 

 

………………………………… 

                         /podpis / 
 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
Administratorem danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej „Wodociągi Marciszowskie” z siedzibą w 
Marciszowie (58-410) przy ulicy Dworcowej 14. Z administratorem można skontaktować się poprzez e-mail: 
bok@zgkmarciszow.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. W zakładzie wyznaczony został inspektor 
ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iodo@marciszow.pl . 
Dane przetwarzane są dla celów związanych z wydaniem oświadczenia o możliwości przyłączenia działki do sieci 
wodociągowej i kanalizacyjnej oraz wydania warunków technicznych przyłączenia, na podstawie ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Dane osobowe mogą być udostępniane innym 
odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być podmioty upoważnione na 
podstawie odpowiednich przepisów prawa. Szczegółowe informacje związane z przetwarzaniem danych 
osobowych zamieszczone zostały w klauzuli informacyjnej wywieszonej na tablicy ogłoszeń w siedzibie zakładu. 

 

mailto:iodo@marciszow.pl

