ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W CHEŁMŻY
D R U K W T - 01
Chełmża, dnia …………..……………….

WNIOSEK O WYDANIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH
PRZYŁĄCZENIA BUDYNKU DO SIECI WODOCIĄGOWEJ / KANALIZACJI
SANITARNEJ / DESZCZOWEJ
Termin wydania warunków technicznych – do 14 dni kalendarzowych od daty złożenia
kompletnego wniosku
1. DANE WNIOSKODAWCY
INWESTOR

Imię i nazwisko /
Nazwa firmy
Ulica, nr
Kod pocztowy /
miejscowość
Telefon
E-mail
PEŁNOMOCNIK

Imię i nazwisko /
Nazwa firmy
Ulica, nr
Kod pocztowy /
miejscowość
Telefon
E-mail
ADRES DO KORESPONDENCJI

Imię i nazwisko /
Nazwa firmy
Ulica, nr
Kod pocztowy /
miejscowość
2. WNIOSKUJĘ O WYDANIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA DO SIECI:
(zaznaczyć znakiem X odpowiednie okienko)
wodociągowej
kanalizacji sanitarnej
kanalizacji deszczowej
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DLA OBIEKTU ZLOKALIZOWANEGO W:

Kod pocztowy /
miejscowość
Ulica, nr
Numer
działki / obręb
Powierzchnia użytkowa
budynku / lokalu
BUDYNEK:
istniejący

projektowany

w rozbudowie / przebudowie

3. TYTUŁ PRAWNY DO NIERUCHOMOŚCI:
(zaznaczyć znakiem X odpowiednie okienko)
własność

użytkowanie wieczyste

dzierżawa

użyczenie

najem

inne, jakie ?

……………………………….………………….
4. CEL PRZEZNACZENIA WODY I PRZEWIDYWANE ZAPOTRZEBOWANIE:
(zaznaczyć znakiem X odpowiednie okienko)
gospodarstwo domowe (ilość osób x 12 m3/dobę) ………………………….………….…… m3/d
działalność gospodarcza: handel/usługi ……………………..…………………………….… m3/d
woda na budowę ……………………………………………………………………………..….… m3/d
inny …………………………………………………………….……..………………………..….… m3/d
5. RODZAJ ODPROWADZANYCH ŚCIEKÓW / WÓD:
(zaznaczyć znakiem X odpowiednie okienko)
bytowe
Ścieki bytowe – ścieki z budynków mieszkalnych zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności
publicznej powstające w wyniku ludzkiego metabolizmu oraz funkcjonowania gospodarstw domowych.

przemysłowe
Ścieki przemysłowe – ścieki niebędące ściekami bytowymi albo wodami opadowymi i roztopowymi
powstałe w związku z prowadzoną przez wnioskodawcę działalnością handlową, przemysłową, składową,
transportową, usługową, a także będące ich mieszaniną ze ściekami innego podmiotu, odprowadzane
urządzeniami kanalizacyjnymi tego podmiotu.

deszczowe
Wody deszczowe – wody opadowe i roztopowe będące skutkiem opadów atmosferycznych.

6. ILOŚĆ:
a) ilość i rodzaj punktów czerpalnych wody ………………………………………………..…………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
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b) ilość i rodzaj przyborów sanitarnych do odprowadzania ścieków / wód deszczowych ………………..
……………………………………………………………………………………………………………….…….….
c) ilość i jakość odprowadzanych ścieków przemysłowych …………………….……………………………
…………………………………………………………………………………………………….………….…….….
7. PRZEWIDYWANY TERMIN ROZPOCZĘCIA POBORU WODY / ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
SANITARNYCH / WÓD DESZCZOWYCH:
…………………………………………………………………………………………………………………………
8. ODBIÓR UZGODNIENIA:
(zaznaczyć znakiem X odpowiednie okienko)
osobiście

pocztą

9. ZAŁĄCZNIKI
Do wniosku należy dołączyć poniższe załączniki:
Plan sytuacyjny z zaznaczoną lokalizacją nieruchomości oraz istniejącą i planowaną zabudową.
Dokument potwierdzający prawo inwestora do dysponowania nieruchomością
( np. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością ).
W przypadku ustanowienia Pełnomocnika do wniosku należy również dołączyć:
Upoważnienie Inwestora dla Pełnomocnika.
10. OŚWIADCZENIE:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w
Chełmży w celu realizacji wniosku o wydanie warunków technicznych oraz realizacji umowy na zbiorowe
zaopatrzenie w wodę oraz odbiór ścieków i wód deszczowych.

………………………..……………
miejscowość, data

………………………..……………
czytelny podpis

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży informuje, że:
1. Administratorem zebranych danych osobowych jest ZWiK w Chełmży. Dane będą przetwarzane
zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz.
1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. (RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych w celu realizacji niniejszego wniosku.
2. Dane będą udostępnione jedynie uprawnionym podmiotom, w okolicznościach przewidzianych w
powszechnie obowiązujących przepisach.
3. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia.
4. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji niniejszego zlecenia.
5. Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie poprzez złożenie oświadczenia w
tym zakresie.
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