Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o. o.
ul. Bolesława Chrobrego 44

tel.: (068) 4777888; fax: (068) 4777888

68 -100 ŻAGAŃ
NIP 924-17-47-076
Konto Nr: PEKAO SA O/Żagań 76124068561111000054027019
KRS nr 0000132641 - Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy KRS
Wysokość kapitału zakładowego 81 004 000 zł

.....................................................................
Imię i nazwisko ( nazwa firmy)

Żagań, dnia ......................................

.....................................................................
Adres zamieszkania (siedziba)
.....................................................................
Numer telefonu

Żagańskie Wodociągi
i Kanalizacje Sp. z o.o.

.....................................................................
NIP

ul. Bolesława Chrobrego 44
68-100 Żagań

WNIOSEK
o wydanie warunków technicznych przyłączenia obiektu budowlanego do zewnętrznej sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej*
Zwracam się z prośbą o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej* dla istniejącego,

projektowanego* obiektu budowlanego położonego przy

ul. ………………………...………….….……………………………………………….…..……….………
(działka nr …………..…..…….……...….…..) w miejscowości ……………..……………………………..,
1. Przeznaczenie wody na cele ……………………………………………………………………..
2. Rodzaj obiektu – budynek jednorodzinny, usługowy*, inny (podać jaki) …………………………
…………………………………………………………………………………..…………………..
3. Charakterystyka techniczna obiektu, do którego doprowadzana będzie woda, i z którego
odprowadzane będą ścieki*:
a) Powierzchnia użytkowa

…………………….. m2

b) Wyposażenie sanitarne:
 umywalka

…………………….. szt.

 wanna

…………………….. szt.

 natrysk

…………………….. szt.

 zlewozmywak

…………………….. szt.

 ubikacja

…………………….. szt.

 ………………………

…………………….. szt.

4. Ilość zamieszkałych/zatrudnionych osób ………………………………………………………….
5. Zapotrzebowanie wody:
 na cele bytowe

…….. m3/dobę, …….. Qśr/dobę, ……..Qmax. /dobę,

 na cele technologiczne

…….. m3/dobę, …….. Qśr/dobę, ……..Qmax. /dobę,
Strona 1 z 2

 na cele p.poż

…….. m3/dobę, …….. Qśr/dobę, ……..Qmax. /dobę,

6. Ilość odprowadzanych ścieków:
 ścieki bytowe

…………………….. m3/dobę

 ścieki przemysłowe

…………………….. m3/dobę

7. Przewidywana wielkość ładunków zanieczyszczeń w odprowadzanych ściekach przemysłowych
 PH

……………………..

 temperatura

…………………….. 0C

 BZT5

…………………….. mg O2/l

 ChZT

…………………….. mg O2/l

 Zawiesina ogólna

…………………….. mg/l

 Substancje ekstrahujące się eterem naftowym

…………………….. mg/l

 Metale ciężkie, w tym:
 Azot ogólny

…………………….. mg/l

 Fosfor

…………………….. mg/l

 Chlorki

…………………….. mg/l

 Siarczany

…………………….. mg/l

8. Proponowany termin rozpoczęcia :
o

poboru wody ……………………………………………………………….

o

odprowadzania ścieków ……………………………………………………

.....................................................................
czytelny podpis wnioskodawcy (imię i nazwisko)

* niepotrzebne skreślić

W załączeniu:
1) Mapka sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:500 lub 1:1000 określająca usytuowanie przyłącza
względem istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń
uzbrojenia terenu
Informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać pod nr. tel. 68 477 78 81
Niniejsze wymagania nie rodzą prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane jak również nie stanowią
podstawy do zawarcia umowy. Umowa na dostawę i odbiór ścieków zostanie zawarta z osobą, która posiada tytuł
prawny do korzystania z nieruchomości.
W związku z wejściem w życie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE
L 119 z dnia 4 maja 2016r.), informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Żagańskie Wodociągi Kanalizacje Sp. z o.o. z siedzibą w Żaganiu
2. Pani/Pana dane zbierane są w celu realizowania przez ŻWiK zadań w związku ze złożonymi wnioskami.
3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wymaganym prawem jest obligatoryjne. Konsekwencją
niepodania danych będzie brak możliwości wypełnienia w stosunku do Państwa powierzonego zadania.
4. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia bądź
ograniczenia, prawo do przeniesienia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do wniesienia skargi do organu
nadzorczego. Z inspektorem ochrony danych: iod@bhpex.pl
5. Pełna wersja klauzuli informacyjnej dostępna jest na stronie Spółki w zakładce „Ochrona Danych Osobowych” oraz
w siedzibie spółki u pracownika zajmującego się obsługą niniejszego wniosku.

.....................................................................
data i czytelny podpis (imię i nazwisko)
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