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Prosimy wypełniać pismem drukowanym
Miejscowość

Data

Wnioskodawca  Inwestor

Pełnomocnik

Nazwisko i Imię lub nazwa

Nazwisko i Imię lub nazwa

Ulica

nr domu/lokalu

Ulica

nr domu/lokalu

Kod pocztowy/Miejscowość

Kod pocztowy/Miejscowość

Adres do korespondencji

Adres do korespondencji

Telefon kontaktowy/email

Telefon kontaktowy/email

NIP (dotyczy podmiotów)

NIP (dotyczy podmiotów)

WNIOSEK
O WYDANIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA DO SIECI WODOCIĄGOWEJ
I / LUB*
O WYDANIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA DO SIECI KANALIZACYJNEJ
1.

Lokalizacja nieruchomości / obiektu*, którego dotyczy wniosek:**

ulica

2.

nr domu / lokal

nr działki

miasto

Przeznaczenie i sposób wykorzystywania nieruchomości/ obiektu *, który ma zostać przyłączony do sieci:**
istniejący

projektowany

inne: rozbudowa, przebudowa/zmiana fukcji użytkowej

budynek mieszkalny jednorodzinny

zabudowa wielorodzinna

obiekty produkcyjne

zabudowa mieszkalno-usługowa

zabudowa usługowa (pawilony handlowe, kiosk)
Inna zabudowa (określić szczegółowo przeznaczenie i sposób wykorzystania):
…………………………………………………………………………………………..
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3.

Zapotrzebowanie na wodę:

średniodobowe
zapotrzebowanie na wodę

Qśrd

[m3/d]**

maksymalne dobowe
zapotrzebowanie na wodę

Qdmax

[m3/d]

**

maksymalne godzinowe
zapotrzebowanie na wodę

Qhmax [dm3/s]**

Cele bytowe
Cele technologiczne
Cele przeciwpożarowe
Cele inne (oreślić jakie):
...............................................
Liczba mieszkańców/
pracowników
(Należy wypełnić
w przypadku budynków
wielorodzinnych / biurowych /
usługowych)

4.

M=…………………… [osób]

Ilość i jakość odprowadzanych ścieków:**
• Rodzaj odprowadzanych ścieków:**
bytowe
przemysłowe (podać rodzaj działalności)
…………………………………………………………………………………..............
•

ilość odprowadzanych ścieków:**
średniodobowa ilość odprowadzanych ścieków Qdśr [m3/d]  …………….
maksymalna godzinowa ilość odprowadzanych ścieków Q dśr [m3/h]  …………….

•

jakość odprowadzanych ścieków:
Niniejszym oświadczam, że wielkości stężeń zanieczyszczeń w ściekach bytowych / przemysłowych
odprowadzanych z nieruchomości/ obiektu* nie będą przekraczały następujących wartości:
- BZT5 – …………………….……….. [mgO2/dm3]
- ChZTCR – ………………….………. [mgO2/dm3]
- Zawiesina ogólna – ………….…..... [mg/dm3]
- Fosfor ogólny – ……………………. [mg/dm3]
- Azot ogólny – ……………..………. [mg/dm3]
- Chlorki – ……………………..……. [mg/dm3]
- Temperatura – …………….……… [°C]
- pH – ………………………..………

Ponadto w przypadku ścieków przemysłowych oświadczam, że wielkości stężeń pozostałych parametrów nie będą
przekraczać wielkości zawartych w obowiązującym Rozporządzeniu Ministra Budownictwa z dnia 14.07.2006r.
w sprawie realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do
urządzeń kanalizacyjnych (Dz.U. 2016 poz. 1757 z późn. zm.).
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5.

Planowany termin:
•

rozpoczęcia poboru wody:

• rozpoczęcia odprowadzania ścieków:
6.

Nieruchomość posiada własne ujęcie wody: *
TAK
NIE

7.

Dodatkowe informacje:
…………………………………………………………………………………................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………...

Załączniki:

1.

Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci
wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu.**

2.

Inne: ……………………………………………………………………………………………………............................

Instrukcja postępowania w celu przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej udostępniona jest na stronie
internetowej www.pwik.kutno.pl w zakładce STREFA KLIENTA /Procedura przyłączenia do sieci.
Odbiór:
OSOBIŚCIE
ODESŁAĆ POCZTĄ
e-mail, na który ma zostać przesłana informacja o przygotowaniu warunków technicznych i możliwości ich
odbioru
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Pouczenie:
1.
Przedsiębiorstwo wodociągowokanalizacyjne wydaje warunki przyłączenia do sieci albo uzasadnia 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 wodociągowokanalizacyjne może przedłużyć terminy określone w pkt. 1 powyżej, odpowiednio
o kolejne 21 albo 45 dni, po uprzednim terminy zawiadomieniu podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci z podaniem uzasadnienia przyczyn tego
przedłużenia .

3.

Do terminów określonych w pkt 1 i 2 powyżej 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.

Organ regulacyjny – Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Warszawie rozstrzyga na wniosek
strony w drodze decyzji spory w sprawach odmowy przyłączenia do sieci (art. 27e ust. 1 pkt 2 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków).
Przyjmuję do wiadomości informację, że zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), iż :
1)
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibą w Kutnie, ul. Przemysłowa 4, 99-300 Kutno,
2)
kontakt z Inspektorem Ochrony Danych  iod@pwik.kutno.pl ,
3)
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpoznania wniosku o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej
podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016),
4)
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
5)
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez czas niezbędny dla rozpoznania wniosku o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej
lub kanalizacyjnej oraz – w przypadku wydania warunków technicznych  przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej przez okres ważności wydanych przez
Spółkę warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, tj. przez 2 lata od dnia ich wydania,
6)
posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
7)
ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8)
podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek niezbędny do rozpoznania przez Spółkę wniosku o wydanie warunków
technicznych na przyłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości prawidłowego wykonywania przez
Spółkę obowiązków wynikających z ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 poz.
2028), w szczególności zaś przekazania potwierdzenia, o którym mowa w art. 19a ust. 3 tej ustawy oraz rozpoznania wniosku o wydanie warunków technicznych
przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej,
9)
Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej,
10) Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
4.

(data, czytelny podpis)

Wypełnia pracownik Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Kutnie
Data wpłynięcia
Dekretacja

BOK
Podpis

Uwagi:

UWAGA:
* niepotrzebne skreślić / ** wymagane
- wypełniać pismem drukowanym
- pola opcji
zaznaczać znakiem

lub
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Zwykły

Polecony

Email

