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Zakład Wodociągów i Kanalizacji 

w Tuszynie 

ul. Brzezińska 86A 

95-080 Tuszyn 

WNIOSEK  
o wydanie warunków  

przyłączenia do sieci 

wod. – kan.  Potwierdzam przyjęcie wniosku wraz z kompletem załączników 

DANE PODMIOTU UBEGAJĄCEGO SIĘ O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI 

1. Imię  i nazwisko / Nazwa: 

 

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

 

3. Telefon kontaktowy: 

4. Adres e-mail: 

WYDANIE WARUNKÓW NA POTRZEBY 

 

 Przyłączenia do: sieci wodociągowej / sieci kanalizacji sanitarnej (niepotrzebne skreślić) 

 Przebudowę istniejącego przyłącza wodociągowego / kanalizacyjnego (niepotrzebne skreślić) 

OKREŚLENIE  POTRZEB  PODMIOTU UBEGAJĄCEGO SIĘ O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI 

 

5. Informacja o przeznaczeniu i sposobie wykorzystywania nieruchomości/obiektu (należy zaznaczyć 

właściwy kwadrat): 

     ❑ budynek mieszkalny jednorodzinny     ❑  budynek rekreacyjny       ❑ budynek wielorodzinny 

     ❑ obiekt produkcyjny, usługowy              ❑  zabudowa zagrodowa 

            ❑ inna zabudowa jaka ………………………….. 

6. Nazwa ulicy ……………………………..………………………………………… nr posesji ……….………….. 

 

Nr geodezyjny działki ………….. miejscowość……………………………………………..obręb……………….. 

 

7. Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie  na wodę:   

Qmaxh  = ................ [m3/h] - cele bytowe 

Qmaxh   = ................ [m3/h] - cele technologiczne 

8. Średniodobowe zapotrzebowanie na wodę:   

Qd  = ................ [m3/d] - cele bytowe 

Qd  = ................ [m3/d] - cele technologiczne 

DANE NIERUCHOMOŚCI KTÓRA MA ZOSTAĆ PRZYŁĄCZONA 
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Qmaxh   = ................ [m3/h] - cele przeciwpożarowe 

Qmaxh  = ................ [m3/h] - cele inne 

Qd  = ................ [m3/d] - cele przeciwpożarowe 

Qd = ................ [m3/d] - cele inne 

 

9. Wielkości ładunku zanieczyszczeń: 

 

    RLM = ………………….. 

    Przyjmując: 1 RLM = 1 osoba 

10. Maksymalny dobowy przepływ 

odprowadzanych ścieków: 

        Ścieki bytowe           Qśd = ................. [m3/d] 

     Ścieki  przemysłowe Qśd = ................ [m3/d] 

 

11. Planowany  termin : 

•  poboru  wody od  ….....……………………. 

•  dostarczania  ścieków  od …………………  

12. Nieruchomość  posiada  własne ujęcie  wody:    

 Tak 

 Nie 

             

12. Odbiór warunków: 

 osobiście                                             

 przesłać pocztą 

13. Nieruchomość posiada: 

 biologiczną oczyszczalnie ścieków 

 bezodpływowy zbiornik na ścieki  

 inne urządzenia wod. – kan. …….… 

……………………………..….……… 

14. Do wniosku załączam: 

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

sieci oraz innych obiektów i sieci   uzbrojenia terenu 

• wypis z rejestru gruntów 

 

OŚWIADCZENIE  OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O PRZYŁĄCZENIE 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - 

RODO) (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, s. 1), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz kontaktowych, 

w postaci nr telefonu, zawartych w niniejszym wniosku, w celu jego rozpatrzenia oraz podjęcia innych czynności 

niezbędnych do dalszego procedowania wniosku.  

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Tuszynie,  

ul. Brzezińska 86a, 95-080 Tuszyn. Dane przetwarzane są w celu rozpatrzenia Państwa wniosku. Mają Państwo 

prawo m.in. do sprostowania i dostępu do swoich danych osobowych. Szczegółowe informacje dostępne są w 

siedzibie Administratora oraz pod adresem: https://www.zwiktuszyn.pl. 

                                   

                                            . 

                 Dnia ……………………………………………………………                           Podpis ………………………………………………..…………………. 

https://www.zwiktuszyn.pl/

