
* pole obowiązkowe do wypełnienia  

** pole nieobowiązkowe  

 

 
DANE PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O PRZYŁĄCZENIE 

 
1) IMIĘ I NAZWISKO/NAZWA 

 

.......................................................................... 

 

2) ADRES ZAMIESZKANIA/SIEDZIBY  

POMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O PRZYŁĄCZENIE 

 

.......................................................................... 

 

      nr telefonu**………………………………….. 

      email**……………………………………….. 

         
 

 

 

 

  

          
                                                WNIOSEK  

o wydanie warunków przyłączenia do sieci 

□ wodociągowej 

□ kanalizacji ściekowej, 

(zaznaczyć właściwy kwadrat) 

dla nieruchomości/obiektu* 

□ budynek mieszkalny jednorodzinny 

□ zabudowa zagrodowa 

□ inne przeznaczenie (wpisać jakie)………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………. 
(zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 

zlokalizowanego przy ul.* ........................................................ nr* ....................  

działka geodezyjna nr *...................obręb nr…………. 

 

Inne informacje istotne dla wydania warunków technicznych (w tym ilość mieszkań dla 

budynków wielorodzinnych / ilość łóżek wraz z obiektami towarzyszącymi dla hoteli i 

pensjonatów itp. oraz informacje dodatkowe np. wskazanie rodzaju i parametrów instalacji 

odbiorczych, wskazanie planowanego terminu rozpoczęcia poboru wody lub odprowadzania 

ścieków**): 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

Zapotrzebowanie wody na cele bytowe 
           Q śr. dobowe   - .............................* 

 Q max. godzinowe  - .............................* 

Zapotrzebowanie wody na cele technologiczne 
           Q śr. dobowe   - ..............................* 

 Q max. godzinowe  - ..............................* 
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           ZAKŁAD WODOCIĄGÓW 
i KANALIZACJI 

Spółka  z  o.o. 
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72-600 Świnoujście 
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Zapotrzebowanie wody na cele przeciwpożarowe 
            Q śr. dobowe   - .............................* 

 Q max. godzinowe  - .............................*           

Zapotrzebowanie wody na cele inne – 
(wpisać jakie) …………… .......................................... 
           Q śr. dobowe   - ..............................* 

           Q max. godzinowe  - ..............................* 

Odprowadzenie ścieków bytowych 
 Q śr. dobowe   - ..............................* 

 Q max. godzinowe  - ..............................* 

Odprowadzenie ścieków przemysłowych 
 Q śr. dobowe   - ............................. * 

 Q max. godzinowe  - ............................. * 

 

Wielkość ładunku zanieczyszczeń: 
 CHZT - ………………………….*  

BZT - …………………………* 

Zawiesina ogólna - ………………………..* 

Fosfor ogólna - ……………………….* 

OWO - ………………………..* 

 

Oświadczam, że jestem w stosunku do działki i projektowanego / istniejącego obiektu ** 
(zaznaczyć właściwy kwadrat) 

□ właścicielem nieruchomości  

□ właścicielem obiektu 

□ pełnomocnikiem właściciela (dzierżawcy) (pełnomocnictwo dołączyć do wniosku*) 

□ współwłaścicielem nieruchomości / obiektu 

□ dzierżawcą nieruchomości/obiektu (wpisać z kim zawarta jest umowa dzierżawy i na jaki 

okres)........................................................................................................................................ 

 
Załączniki: 

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

istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia* 
4 Inne  (wpisać jakie) …………………………………………………………………………….. 

 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ZWiK Sp. z o.o. w Świnoujściu w celach 

związanych z rozpoznaniem niniejszego wniosku. 

ZWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Świnoujściu przy ul. Kołłątaja 4, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, jest administratorem 

danych przetwarzanych w celach wskazanych powyżej. 

Pouczenie: osoba, której dane dotyczą ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawianie. Dane mogą 
być udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Podanie danych na etapie ich 

zbierania jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla realizacji powyższych celów. ZWiK Spółka z o.o. w 

Świnoujściu wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się: telefonicznie: nr (91) 

321-45-31 / 321-42-86 / 321-35-24, pocztą tradycyjną: na adres 72-600 Świnoujście, ul. Kołłątaja 4, pocztą 
elektroniczną: adres e-mail zwik@zwik.fn.pl ; iod@zwik.fn.pl  osobiście: w siedzibie Spółki. 

 

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

                 data       czytelny podpis wnioskodawcy/pełnomocnika 
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Wyjaśnienia pojęć  
a) budynek mieszkalny jednorodzinny  

należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, 

szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący 

konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch 

lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni 

całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku 

b) zabudowa zagrodowa 
należy przez to rozumieć w szczególności budynki mieszkalne, budynki gospodarcze lub 

inwentarskie w rodzinnych gospodarstwach rolnych, budowlanych lub ogrodniczych oraz 

w gospodarstwach leśnych 

 
                

POUCZENIE 

„Art. 19a. ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków  
 1. Na pisemny wniosek podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci przedsiębiorstwo wodociągowo-
kanalizacyjne jest obowiązane wydać warunki przyłączenia do sieci albo uzasadnić odmowę ich wydania, w 
terminie:  

1)  21 dni - od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w przypadku budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych, w tym znajdujących się w zabudowie zagrodowej;  
2)  45 dni - od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w pozostałych przypadkach.  

 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może przedłużyć 
terminy określone w ust. 1, odpowiednio o kolejne 21 albo 45 dni, po uprzednim zawiadomieniu podmiotu 
ubiegającego się o przyłączenie do sieci z podaniem uzasadnienia przyczyn tego przedłużenia.  
 3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane potwierdzić pisemnie złożenie przez podmiot 
ubiegający się o przyłączenie do sieci wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, określając w 
szczególności datę jego złożenia.  

(…) 
 5. Do terminów określonych w ust. 1 i 2 nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do 
dokonania określonych czynności, terminów na uzupełnienie wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, 
okresów innych opóźnień spowodowanych z winy podmiotu wnioskującego o przyłączenie do sieci albo z 
przyczyn niezależnych od przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.  
 6. Sporządzenie planu sytuacyjnego, o którym mowa w art. 29a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo 
budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.8) ), uwzględniającego warunki przyłączenia do sieci wydane 
przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne upoważnia podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci lub 
inny podmiot działający z jego upoważnienia lub na jego zlecenie do wykonania przyłącza wodociągowego lub 
przyłącza kanalizacyjnego zgodnie z tym planem.  
 7. Warunki przyłączenia do sieci wydane przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne są ważne przez 
okres 2 lat od dnia ich wydania.  
 8. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne nie może odmówić odbioru przyłącza wodociągowego lub 
przyłącza kanalizacyjnego wykonanego, zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci wydanymi przez to 
przedsiębiorstwo.  
 9. Warunkiem dokonania odbioru przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne przyłącza wodociągowego 
lub przyłącza kanalizacyjnego, wykonanego zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci wydanymi przez to 
przedsiębiorstwo, nie może być uzyskanie pozwolenia na budowę albo dokonanie zgłoszenia robót budowlanych, 
jeżeli nie są one wymagane na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.  
 10. Nie pobiera się opłat za:  

1)  wydanie warunków przyłączenia do sieci, a także za ich zmianę, aktualizację lub przeniesienie na inny 
podmiot;  
2)  odbiór przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego przez przedsiębiorstwo wodociągowo-
kanalizacyjne, a także za włączenie przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego do sieci 
wodociągowej albo kanalizacyjnej oraz za inne zezwolenia z tym związane.”  

 

 

 

  


