
       ...................................., dnia ..........................r. 

 

                  Zakład Gospodarki Komunalnej w Czaplinku Sp. z o.o. 

                  ul. Grunwaldzka 2 

                  78-550 Czaplinek 
 

 

Wniosek  
o wydanie / zmianę / aktualizację warunków przyłączenia do sieci wod-kan 

 

Dane podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci: 

1. Imię i nazwisko/Nazwa* 

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

2. Adres zamieszkania / siedziby* ........................................................................................................ 

3. Sposób odbioru warunków:* osobisty/listowny - adres do korespondencji .................................... 

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

4. Pozostałe informacje: 

- telefon: .........................…………………………..... 

- e-mail: ………………….................……….............. 

NIP (nie dotyczy osób fizycznych) ....................................................... 

Określenie potrzeb podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci 

1. Informacja o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania nieruchomości
1)

 

□ budynek mieszkalny wielorodzinny 

□ budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami (określić rodzaj usług) ......................................... 

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

□ budynek usługowy (określić rodzaj usług) ...................................................................................... 

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

□ zespół budynków mieszkalnych w ilości ..................... 

□ zespół budynków mieszkalnych w ilości ..................... z usługami (określić rodzaj usług) ........... 

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

□ inny obiekt (określić rodzaj) ............................................................................................................ 

2. Lokalizacja nieruchomości lub obiektu, który ma zostać przyłączony:* 

- miejscowość ..................................................., ul. ......................................................., nr ................ 

- działka geodezyjna ........................................., obręb ........................................................................ 

3. Wniosek dotyczy przyłączenia:
1)

* 

□ do sieci wodociągowej □ do sieci kanalizacji sanitarnej □ do sieci kanalizacji deszczowej 

4. Wniosek dotyczy budynku
1)

* 



□ istniejącego         □ planowanego       □ inne: rozbudowa/przebudowa/zmiana funkcji użytkowej
1)

 

9. Zaopatrzenie nieruchomości w wodę:
1)

 

□ nieruchomość posiada własne ujęcie wody w ilości ........  □ nieruchomość nie posiada własnego 

ujęcia wody □ nieruchomość posiada wodę: gminną/inną
1)

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

10. Zapotrzebowanie na wodę: 

- bytowe    Qdśr [m
3
/d]* .....................   Qhmax [m

3
/h]* ......................        qs [dm

3
/s] 

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

- przemysłowe    Qdśr [m
3
/d]* .....................  Qhmax [m

3
/h]* ......................        qs [dm

3
/s] ............. 

- przeciwpożarowe    qs [dm
3
/s] .................. 

- inne .................................. Qdśr [m
3
/d]* ...........    Qhmax [m

3
/h]* ............    qs [dm

3
/s] .................. 

11. Ilość przyborów sanitarnych:* 

umywalka (szt.) ........................... prysznic (szt.) .......................... bidet (szt.) ........................ 

zlew (szt.) .................................... zawór czerpalny (szt.) ............. wanna (szt.) ...................... 

pisuar (szt.) .................................. 

12. Ilość odprowadzanych ścieków bytowych:* 

- bytowe   Qdśr [m
3
/d] ...................... 

- przemysłowe  Qdśr [m
3
/d] ......................   qs [dm

3
/s] .................. 

wielkość ładunku zanieczyszczeń charakterystycznych dla profilu prowadzonej działalności zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Budownictwa z dnia 14 lipca 2006r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków 

wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych:* 

pH  ......................... 

Temperatura .........................[°C] 

BZT5  .........................[mgO2/dm
3
] 

ChZT  .........................[mgO2/dm
3
] 

Zawiesina .........................[mg/dm
3
] 

Azot ogólny .........................[mg/dm
3
] 

Fosfor ogólny .........................[mg/dm
3
] 

 

13. Do wniosku załączam:
1)

 

□ plan zabudowy lub szkic sytuacyjny określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej 

sieci oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu (preferowana skala 1:500)* 

□ odpis z właściwego rejestru (w przypadku przedsiębiorców) 

14. Oświadczenia:
1)

 

□ Oświadczam, że zapoznałem/-am się z procedurą wydania warunków przyłączenia oraz 

informacją o przepisach dotyczących ochrony danych osobowych* 



□ Oświadczam, że posiadam tytuł prawny do przedmiotowej nieruchomości jako: właściciel/ 

współwłaściciel/ najemca/ dzierżawca/ użytkownik wieczysty/ inny
1)

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

 

 

 

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

        podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej
2) 

 

1)
 odpowiednie zaznaczyć/zakreślić/wypełnić 

2)
 konieczne załączenie upoważnienia         

* pole obowiązkowe 

□ zaznaczyć właściwe 

  

 

 

 Osoba, (lub osoby) której dane osobowe są wskazane w niniejszym formularzu/wniosku 

potwierdza/ją zapoznanie się z Klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych 

zgodnie z RODO.  Klauzula informacyjna Zakładu Gospodarki  Komunalnej w Czaplinku Sp. z o.o.  

znajduje się  na stanowisku pobierania danych, tablicy ogłoszeń oraz sekretariacie w siedzibie 

Administratora danych osobowych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Czaplinku Sp. z o.o. 

przy ul. Grunwaldzkiej 2. 

 

 


