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WNIOSKODAWCA          Oława, dnia ........................................ 
 
.......................................................................     
Imię i nazwisko/nazwa 

....................................................................... 
Adres zamieszkania/siedziba - ulica nr domu 

....................................................................... 
Kod – miejscowość 

....................................................................... 
Nr telefonu kontaktowego/e-mail  

 
 
 
 
 

W N I O S E K  
o zapewnienie dostawy wody i odprowadzania ścieków oraz o wydanie warunków technicznych 

przyłączenia do sieci 
 

Imię i nazwisko/nazwa podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci: ..………………………………….…... 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

Działając*:  w imieniu własnym,   na podstawie pełnomocnictwa  

proszę o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci*: 

  wodociągowej   kanalizacji sanitarnej  kanalizacji deszczowej  

dla nieruchomości lub obiektu położonej/go w Oławie przy ul. ………………………..…………… nr ……………,  

działka nr …………………………………….. . 

Informacja o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania nieruchomości lub obiektu, który ma zostać przyłączony 

do sieci*:  

  budynek mieszkalny jednorodzinny  budynek mieszkalny wielorodzinny 

  inny (jaki) …………………………...………………………………………………………….... 

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

Status obiektu*:   projektowany  istniejący  w rozbudowie  w przebudowie  

Tytuł prawny podmiotu ubiegającego się: 

- własność      

- współwłasność    

- użytkowanie wieczyste   

- dzierżawa   

- brak tytułu prawnego   

- inne (jakie)    ……………………………………….  

 

ZWiK Sp. z o.o. w Oławie 

ul. 3 Maja 30 

55 – 200 Oława                                                                                  
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1. Planowany pobór wody dla celów **: 

 socjalno-bytowych: Qśrd =   …..…………….. m3/d, Qmaxh =   ………………… m3/h 

 technologicznych:  Qśrd =   …..…………….. m3/d, Qmaxh =   ………………… m3/h 

 ppoż.:  Qśrd =   …..…………….. m3/d, Qmaxh =   ………………… m3/h 

 innych (jakich):…………………. Qśrd =   …..…………….. m3/d, Qmaxh =   ………………… m3/h. 

…………………………………………………………………. 

 

2. Planowana ilość odprowadzanych ścieków**: 

 bytowych:  Qśrd =   …..…………….. m3/d, Qmaxh =   ………………… m3/h 

 technologicznych/przemysłowych:  Qśrd =   …..…………….. m3/d, Qmaxh =   ………………… m3/h 

 komunalnych:  Qśrd =   …..…………….. m3/d, Qmaxh =   ………………… m3/h 

 opadowych i roztopowych:  Qśrd =   …..…………….. m3/d, Qmaxh =   ………………… m3/h. 
 

 

3. Jakość odprowadzanych ścieków*:      bytowe          technologiczne/przemysłowe          komunalne. 
W przypadku zaznaczenia ścieków technologicznych/przemysłowych lub komunalnych wnioskodawca winien dodatkowo wypełnić informację 

o danych i czynnikach mających istotny wpływ na stan wewnątrzzakładowej gospodarki ściekowej oraz jakości odprowadzanych ścieków  

do miejskiej kanalizacji sanitarnej. 

W przypadku zaznaczenia ścieków bytowych informacja ta nie jest wymagana. 

4. Ilość zamieszkałych osób lub przewidywanych do zamieszkania (dotyczy budynków mieszkalnych): ………… 

5. Powierzchnia działki ogółem: .…………….. m2 

 w tym:  
- powierzchnia zabudowy: .…………….. m2 

- powierzchnia o trwałej nawierzchni, z której odprowadzane są wody opadowe i roztopowe: …….……... m2 

- powierzchnia terenów zielonych: ……...……… m2 

6. Planowany termin rozpoczęcia poboru wody:  ………………………………………………………………… . 

7. Planowany termin rozpoczęcia zrzutu ścieków:  ………………………………………………………………… . 

8. Do wniosku należy dołączyć plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza                      
w stosunku do istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu.  

 
9.  Sposób komunikacji pomiędzy wnioskodawcą a ZWiK Sp. z o.o. w Oławie w zakresie rejestracji wniosku, 

uzupełnienia wniosku, odbioru warunków przyłączenia do sieci lub odmowy wydania warunków                                   

wraz z uzasadnieniem: 

  pocztą 

  osobiście 

  komunikacją drogą elektroniczną na adres e-mail***: ………………………………………………………….. 

Jeśli z przyczyn niezależnych od ZWiK Sp. z o.o. w Oławie brak jest możliwości odbioru osobistego, pismo zostanie wysłane 

drogą pocztową. 
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Załączniki: 

1. Upoważnienie właściciela/inwestora dla Pełnomocnika. 

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

3. Bilans ilości wód opadowych z określeniem ilości i rodzaju powierzchni odwadnianej, przyjętych współczynników redukcyjnych spływu 
dla każdego rodzaju powierzchni (dotyczy tylko wniosków na odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej). 

      UWAGA: 
Dla terenów, z których odprowadzane są już wody opadowe należy przedstawić bilans przed i po rozbudowie/przebudowie. Natężenie 
deszczu przyjmować nie mniejsze niż 140 dm3/s/ha. Bilanse powinny być sporządzane dla ilości odprowadzanych wód opadowych  
od 2 dm3/s i powyżej lub dla powierzchni odwadnianych powyżej 150 m2. 

 
 
 
 
 
                                                                                                                         ………………………………………. 
                                                                                                                                                         Czytelny podpis Inwestora/Pełnomocnika 
 

 

 

*    należy wstawić X w odpowiednie pole 

**  dla celów wniosku, można przyjąć średnią ilość pobieranej wody na 1 osobę jako równą Qśrd = 0,1m3/d; Qmaxh = 0,0076 m3/h. 

*** pole obowiązkowe dla wniosków składanych drogą elektroniczną. 

 
 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
Administratorem Państwa danych osobowych jest:  

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Oławie, ul. 3 Maja 30, 55-200 Oława, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy  

KRS 0000136724, NIP 912-17-48-498, kapitał zakładowy 48 621 000,00 zł. 

Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Administratora: 

a) w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz w celu realizacji umowy, 

b) w celu wykonywania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego, 

c) w pozostałych celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzenia działalnośc i oraz do wypełnienia prawnie 

usprawiedliwionych celów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Oławie, 

d) na podstawie zgody – wyłącznie w celu wskazania w treści udzielonej przez Państwa zgody.  

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz po zakończeniu trwania umowy w celu wypełnieniu obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, 

na czas zgodny z obowiązującymi przepisami, a w przypadku prawnie usprawiedliwionych celów Administratora, w tym sprzedaży i marketingu bezpośredniego, do czasu cofnięcia  

przez Państwo zgody. Macie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo  

do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Macie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy  uzna,                                        

iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 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) (Dz. Urz. kUE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1). 

Odbiorcą danych będzie Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Oławie, ul. 3 Maja 30, 55-200 Oława. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu zawarcia i realizacji umowy niezbędne.  

Dane mają zastosowanie do wszystkich umów zawartych z Administratorem i są przetwarzane zgodnie z zasadami zawartymi w art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia                      

29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. 2016 r. poz.922 z póź. zm.)    

 

 

 

 

 

                                                                                                                         ………………………………………. 
                                                                                                                                                         Czytelny podpis Inwestora/Pełnomocnika 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


