
 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Radzyminie 
Ul. Komunalna 2, 05-250 Radzymin 

 

Data wypełnienia 
wniosku: 

 
 
………………………. 

(data) 

 

WNIOSEK 
o wydanie warunków przyłączenia do sieci 

wodociągowej i/lub kanalizacyjnej 

Data złożenia (wpływu) wniosku 
(wypełnia PWiK Sp. z o.o) 

 
Wpłynęło dnia …………………… 

Ilość szt. …… podpis ….……….. 

L.Dz. ………………………………….. 

DANE PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI 

1. Imię i Nazwisko/Nazwa firmy:* 
 
 

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

3. Numer telefonu:** 

4. Adres poczty elektronicznej:** 

 

Wnoszę o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej/kanalizacyjnej* 

nieruchomości/obiektu zlokalizowanej(-ego): 

Adres: Nr ew. działki: Obręb: 
 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI LUB OBIEKTU, KTÓRY MA ZOSTAĆ PRZYŁĄCZONY DO SIECI  

5. Tytuł prawny podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do przyłączanej nieruchomości** (zaznaczyć 

właściwy kwadrat) : 
 posiadam tytuł prawny do ww. nieruchomości: własność/ współwłasność/ inny (jaki?)* ……………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 nieruchomość ma nieuregulowany stan prawny (na czym polega) ………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. Informacja o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania nieruchomości lub obiektu (zaznaczyć właściwy 

kwadrat) 

 budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie wolnostojącej 
 budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej lub szeregowej (łączna ilość lokali ………) 
 budynek mieszkalny wielorodzinny (ilość mieszkań …………………) 
 budynek usługowy/handlowy/biurowy/użyteczności publicznej* 
 zakład produkcyjny 
 inny (określić rodzaj lub profil działalności gospodarczej) ………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Stan obiektu budowlanego:**  
    istniejący                        projektowany                  w trakcie budowy                  



7. Określenie przewidywanego dobowego zapotrzebowania na wodę (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

 do celów bytowych:                   Qdś = ……………… [m3/d], Qhmax = ……………… [m3/h] 

 do celów technologicznych:     Qdś = ……………… [m3/d], Qhmax = ……………… [m3/h] 

 do celów przeciwpożarowych: Qdś = ……………… [m3/d], Qhmax = ……………… [m3/h] 

 inne (podać cel) ………………….………………………………… Qdś = ……………… [m3/d], Qhmax = ……………… [m3/h] 

Qdś - średnie dobowe zapotrzebowanie, wyrażone w m3/d, które otrzymuje się, dzieląc roczne zapotrzebowanie wody 
przez 365 dni (dla celów bytowych dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych można przyjąć 0,1m3/d na osobę). 
Qhmax - maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na wodę wyrażone w m3/h, które określa największe 
zapotrzebowanie na wodę w ciągu godziny o maksymalnym zapotrzebowaniu; określa się je przez pomnożenie 
dobowego zapotrzebowania na wodę Qdś przez współczynnik nierównomierności godzinowej Nh i współczynnik 

nierównomierności dobowej Nd, oraz podzielenie przez 24 (dla celów bytowych dla budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych można przyjąć 0,025m3/h na osobę (dla Qdś = 0,1m3/d na osobę, Nd=2, Nh=3). 

8. Określenie ilości i jakości odprowadzanych ścieków (zaznaczyć właściwy kwadrat): 
 

 Ścieki bytowe: 
Ilość ścieków …………………… m3/d 

BZT5               ………………… mg O2/dm³   (można przyjąć 400 mg O2/dm³) 

Liczba osób** ………………… os. 

 Ścieki przemysłowe: 
Ilość ścieków …………………… m3/d 
BZT5                ………………… mg O2/dm³        Fosfor ogólny …………………. mgP/dm3 

ChZT              ………………… mg O2/dm³      Azot ogólny    ………………… mg/dm3 
Zawiesina ogólna ………………… mg/dm3      Węglowodory ropopochodne ……………… mg/dm3 

Pozostałe parametry (zależne od profilu działalności) ……………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

9. ZAŁĄCZNIKI (zaznaczyć właściwy kwadrat):  
  Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci 

wodociągowej i/lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu 
    inne (np. upoważnienie) ………………………………………………………………………………………………………………… 

10.  Warunki (zaznaczyć właściwy kwadrat):  odbiorę osobiście  proszę wysłać pocztą na podany w pkt. 2 adres  

11.  Dodatkowe informacje ……………………………………………………………………………………………………………………… 

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

* - niepotrzebne skreślić 
** - dane dobrowolne 

………………………………………………………………………………… 
Podpis podmiotu ubiegającego się o przyłączenie 

I. Klauzula informacyjna administratora danych osobowych: 
Administratorem podanych we wniosku danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Radzyminie adresem: ul. 
Komunalna 2, 05-250 Radzymin (dalej PWiK). Podane przez Wnioskodawcę dane osobowe będą przetwarzane w celu określenia warunków przyłączenia, 
celem podjęcia działań niezbędnych do zawarcia umowy. 
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niniejszy wniosek oraz przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 
PWiK oświadcza, że dane osobowe Odbiorcy usług PWiK mogą być przekazane: osobom upoważnionym przez PWIK – pracownikom i współpracownikom, 
którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, a także podmiotom przetwarzającym, którym PWiK zleci czynności wymagające 
przetwarzania danych. 
Dane osobowe PWiK będzie przetwarzać do czasu zmiany warunków przyłączenia. Odbiorca usług ma prawo do żądania dostępu do swoich danych 
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do 
przenoszenia danych. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych Odbiorcy usług przez PWiK znajdują się na stronie 
www.pwikradzymin.pl.  
Odbiorca usług ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie dotyczącym przetwarzania danych. 
II. Klauzula informacyjna: 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Radzyminie informuje, że na podstawie art. 27e ust.1 pkt 2) ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017. poz. 328 ze zm.), w przypadku odmowy przyłączenia, Wnioskodawcy przysługuje 
prawo do złożenia wniosku o rozstrzygnięcie sporu do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody 
Polskie w Warszawie, 03-194 Warszawa ul. Zarzecze 13b. 

http://www.pwikradzymin.pl/

