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DANE PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI 

1. Imię i nazwisko / Nazwa* 

2. Adres zamieszkania / siedziby podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci* 

3. Adres korespondencyjny (jeżeli jest inny niż w pkt. 2.)* 

4. Sposób odbioru warunków przyłączenia do sieci1)* 

 osobisty  na adres e-mail   przesyłka pocztowa (ZPO) 

5. Pozostałe informacje*: 

▪ telefon …………………………………………………………………………………. 

▪ e-mail ………………………………………………………………………………….. 

▪ NIP (nie dotyczy osób fizycznych) …………………………………………………… 

 

OKREŚLENIE POTRZEB PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI 

6.Informacja o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania nieruchomości / obiektu, który ma zostać przyłączony do sieci1)*: 

 

            Budynek mieszkalny wielorodzinny (ilość lokali): ………………………………………………………………. 

          Budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami (ilość lokali): ………………………………………………….. 

(określić rodzaj usług) ………………………………………………………………………………………………….. 

          Budynek usługowy (określić rodzaj usługi) ……………………………………………………………………… 

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

          Zespół budynków mieszkalnych w ilości: …………………. 

          Zespół budynków mieszkalnych w ilości: …………………. z usługami (określić rodzaj usług) ………………. 

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

WNIOSEK W-2 

o wydanie / zmianę / aktualizację1) 

warunków przyłączenia do sieci wod.-kan. 

dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz innych obiektów, 

lub zespołu budynków 

Miejscowość, data 

 

 

 

 

 

 

 
Pieczęć kancelaryjna 
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          Inny obiekt (określić rodzaj) ……………………………………………………………………………………… 

          Czy budynek posiada garaż podziemny?              TAK                          NIE 

7. Lokalizacja nieruchomości / obiektu, który ma zostać przyłączony do sieci1)*: 

▪ Miejscowość …………………………………………., ul. ……………………………………….., nr ………. 

▪ Nr działki ……………………………………………… obręb ………………………………………………… 

▪ Nr księgi wieczystej …………………………………………………………………………………………….. 

8. Wniosek dotyczy przyłączenia1)*: 

 

 do sieci wodociągowej  

 do sieci kanalizacji sanitarnej 

 

9. Wniosek dotyczy budynku1)*: 

         istniejącego  

         planowanego 

         inne: w rozbudowie/ 

przebudowie/ zmiana funkcji 

użytkowej1) 

10. Zaopatrzenie nieruchomości w wodę1)*: 

          nieruchomość nie posiada 

własnego ujęcia wody              

          nieruchomość posiada własne 

ujęcie/-a wody w ilości …………. 

          nieruchomość posiada wodę: 

gminną/inną1):…………………………. 

11. Zapotrzebowanie na wodę*: 

▪ bytowe            Qśrd[m3/d]* ………..……         Qhmax[m3/h]* …………………          qs[dm3/s]  ……………… 

▪ przemysłowe  Qśrd[m3/d]* ………………        Qhmax[m3/h]* …………………         qs[dm3/s]  ……………… 

▪ przeciwpożarowe  qs[dm3/s]  ……………… 

12. Ilość odprowadzanych ścieków*: 

▪ bytowe            Qśrd[m3/d]* ………..…… 

▪ przemysłowe  Qśrd[m3/d]* ………………        qs[dm3/s]  ……………… 

wielkość ładunku zanieczyszczeń charakterystycznych dla profilu prowadzonej działalności zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków 

wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych*: 

                                           pH                             …………………. 

                                           Temperatura              …………………. [oC] 

                                           BZT5                         …………………. [mgO2/dm3] 

                                           ChZT                        …………………. [mgO2/dm3] 

                                           Zawiesina                 …………………. [mg/dm3] 

                                           Azot ogólny              …………………. [mg/dm3] 

                                           Fosfor ogólny           …………………. [mg/dm3] 

ścieki bytowe – ścieki z budynków mieszkalnych zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej powstające w wyniku ludzkiego 

metabolizmu oraz funkcjonowania gospodarstw domowych. 

 

ścieki przemysłowe – ścieki niebędące ściekami bytowymi albo wodami opadowymi i roztopowymi powstałe w związku z prowadzoną przez 

wnioskodawcę działalności handlowej, przemysłowej, składowej , transportowej, usługowej, a także będące ich mieszaniną ze ściekami innego 

podmiotu, odprowadzane urządzeniami kanalizacyjnymi tego podmiotu. 

13. Do wniosku załączam1): 

 plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci oraz 

innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu (w skali 1:500 lub 1:1000)  

 odpis z właściwego rejestru (w przypadku przedsiębiorców) 
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OŚWIADCZENIA 

14. Oświadczenia1): 

 Oświadczam, że posiadam tytuł prawny do przedmiotowej nieruchomością jako: właściciel / współwłaściciel /  

dzierżawca / najemca / użytkownik wieczysty1) / inne*: …………………………………………………. 

 Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków 

obowiązującym na terenie Gminy Zawonia. 

 Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku, 

w celu podjęcia działań niezbędnych do przyłączenia mojej nieruchomości do sieci, zgodnie z Rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 19 września 

2019 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U.2019 poz. 1781) oraz zgodnie z Informacją o przetwarzaniu 

danych osobowych zamieszczoną w niniejszym wniosku. 

    
 

                                                                       ......................................................... 
      podpis  wnioskodawcy lub osoby upoważnionej* 2) 

*pole obowiązkowe 
1) odpowiednie zaznaczyć/podkreślić/wypełnić 
2)  konieczne załączenie upoważnienia wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty  
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. dalej RODO, informuję, że: Administratorem 

Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Zawonia z siedzibą, ul Trzebnicka 11, 55-106 Zawonia, którą reprezentuje Wójt Gminy Zawonia. Pani/Pana 

dane osobowe przetwarzamy na podstawie art. 6 ust 1 lit c RODO. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych można znaleźć na 

stronie www.zawonia.pl w zakładce RODO 

http://www.zawonia.pl/

