
Wniosek o wydanie warunków przyłączenia  

do sieci wodociągowej / kanalizacji sanitarnej 
 

 

INWESTOR / PEŁNOMOCNIK*  
( imię i nazwisko / nazwa firmy )** 

 
............................................................................................ 
 
( adres do korespondencji )**  
 
.............................................................................................................. 

 
............................................................................................................... 
 
( PESEL**** / NIP ) 
 
............................................................................................................... 
 
( telefon kontaktowy )/(adres e-mail) 
 
........................................................................................................................... 
 

 
…......................., dn. ………………….  

 
 
 

 
 

Miejskie Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji  Sp. z o.o. 

ul. Bracka 66 
34-300 Żywiec 

 

Sposób odbioru: 

❒ osobisty 

❒ drogą korespondencyjną 
 

 

      Niniejszym zlecam wydanie warunków przyłączenia do sieci      wodociągowej        kanalizacyjnej ej           

dla:       budynek mieszkalny jednorodzinny, w tym znajdujący się w zabudowie zagrodowej 

     Inna zabudowa (usługowy, produkcyjny, rekreacji indywidualnej itp., określić szczegółowo przeznaczenie i 

sposób wykorzystania: 

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

obiekt :       istniejący           projektowany            w rozbudowie/przebudowie           w budowie      

 

zlokalizowanego(ej) w    

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

( miejscowość,  ulica, nr budynku / nr parceli ) 
będącego(ej) własnością***  

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

ZAPOTRZEBOWANIE NA WODĘ: 
średniodobowe zapotrzebowanie  wody  do celów: 
 
� bytowych                ……………………………[m³/d] 

� technologicznych    ……………………………[m³/d] 

� innych                      …………………………...[m³/d] 

maksymalne godzinowe zapotrzebowanie wody  do celów: 
 
� bytowych                   ……………………………[m³/h] 

� technologicznych      ……………………………[m³/h] 

� przeciwpożarowych   ……………………………[l/s] 

� innych                        ……………………………[m³/h] 

 
NIERUCHOMOŚĆ POSIADA WŁASNE UJĘCIE WODY: 

❒ TAK 

❒ NIE 

 
 
 

Druk T-1 



ILOŚĆ I JAKOŚĆ ODPROWADZANYCH ŚCIEKÓW 
 

� bytowych                 ……………………………[m³/d] 

 

Ładunek zanieczyszczeń wyrażony w RLM: 

Ilość osób: ……………….  

 
� przemysłowych          ……………………………[m³/d] 

BZT5                                     …………………………..……[mgO2/l] 

CHZT                                    …………………………….....[mgO2/l] 

ZAWIESINA OGÓLNA          ………................................[mg/l] 

AZOT AMONOWY                 ………………………………[mg NNH4/l] 

AZOT AZOTYNOWY            ………………………………[mg NNO2/l] 

FOSFOR OGÓLNY               ………………………………[mg P/l] 

UWAGA: Inne substancje występujące w ściekach należy określić 

w załączniku: ankieta o jakości ścieków . 

 

 
Załączniki: 

- plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej siei wodociągowej lub 
kanalizacyjnej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu; 

- ankieta o jakości ścieków (wymagana dla budynku usługowego, handlowego i produkcyjnego); 
 
Pouczenie: 
Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wydaje warunki przyłączenia do sieci albo uzasadnia odmowę ich wydania, w terminie: 
21 dni - od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym 
znajdujących się w zabudowie zagrodowej; 
45 dni - od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w pozostałych przypadkach. 
W szczególnie uzasadnionych przypadkach przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może przedłużyć terminy określone w pkt. 1 powyżej, 
odpowiednio o kolejne 21 albo 45 dni, po uprzednim zawiadomieniu podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci z podaniem uzasadnienia 
przyczyn tego przedłużenia. 
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 Krakowie 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 2016r. (Dz. Urz. 
UE L 119 z 04.05.2016r.):: 
 

Administratorem Państwa danych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Żywcu przy ul. Brackiej 66, 

kod pocztowy 34-300, tel. 338606312, adres email: biuro@mpwik-zywiec.pl. 

•     Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Przemysław Lewicki tel. 338606300, email: iod@mpwik-zywiec.pl . 

•     Celem zbierania danych jest obsługa klientów w związku z realizacją umowy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę/zbiorowego 

odprowadzania ścieków. 

•     Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,  a 

także  prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

•     Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do prawidłowej realizacji umowy zbiorowego zaopatrzenia w wodę/zbiorowego 

odprowadzania ścieków.  

•     Dane udostępniane przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje 

upoważnione z mocy prawa. 

•     Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. 

•     Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy oraz po jej zakończeniu przez okres wymagany przepisami 

prawa. 

•     Przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

Jednocześnie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji usługi. 

 
 

 

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

                                                                                                                                                                           Czytelny podpis 

                                                                                                                                                                        Inwestora/Pełnomocnika 
 
 

* - niepotrzebne skreślić 
**  - wypełnić drukowanymi literami 
*** - dokument potwierdzający aktualny stan prawny nieruchomości (wymagane w przypadku zmiany właściciela) 
**** - dane niewymagane  


