
 
 

 

WNIOSEK TE - 2 

o wydanie/zmianę/aktualizację/ warunków 

przyłączenia  do sieci 
dla pojedynczego budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego, w tym w zabudowie zagrodowej* 

 

   wodociągowej        kanalizacyjnej 

Data przyjęcia wniosku  

 

DANE PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI 

1. Imię i nazwisko / Nazwa*: 

 

 

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

 

 

3. Adres do korespondencji (jeśli jest inny niż zamieszkania)*: 

 

 

4. Sposób odbioru warunków:**                             □  osobisty                   □ listowny  

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

miejscowość....................................................................., ul......................................... ........................, nr …....…...........  

działka nr geod................................................................., gmina........................................................................................ 

6. Pozostałe informacje**: 

telefon: ................................................................................ 

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

planowany termin poboru wody lub odprowadzania 

ścieków …………………………………………………. 

 

PESEL:................................................................................. 

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

….czy nieruchomość posiada własne ujęcie(a) wody…. 

       □ TAK - w ilości ………          □ NIE 

OKREŚLENIE POTRZEB PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI 

7. Wniosek dotyczy budynku*            □ istniejącego     □ planowanego  □ rozbudowa/przebudowa/zmiana funkcji                                                                                                                                                                                    

    □ budynek mieszkalny jednorodzinny 
 

 pełna nazwa inwestycji ………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………. 
 

 ilość lokali w budynku łącznie (mieszkalnych i użytkowych): …………….. (max2) 

 mieszkalnych ………….. 

 usługowych   ………….. 

 rodzaj usług (w przypadku działalności usługowej) ………………………………………….   
    

    □ zabudowa zagrodowa 
 

 

Definicja pojęć zgodnie z Prawem Budowlanym: 
budynek mieszkalny jednorodzinny –  budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną 

całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej 

budynku. 
zabudowa zagrodowa - budynki mieszkalne, budynki gospodarcze lub inwentarskie w rodzinnych gospodarstwach rolnych, budowlanych lub ogrodniczych oraz w gospodarstwach leśnych. 

 



Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o. o., ul. I Brygady Legionów 8-10, 72-100 Goleniów, tel: +48 91 418 44 31,  fax +48 91 418 24 54, www.woz.pl, e-mail: biuro@woz.pl  KRS 0000118513 NIP: 856 00 00 703 

REGON: 812524393 
 

 

8. Zapotrzebowanie na wodę*: 

 

    Qdśr  …..........[m3/d]*                                    Qhmax  …..........[m3/h]*                   qs (wg PN-92/B-01706)  …............[dm3/s] 
 

9. Ilość odprowadzanych ścieków bytowych:* 

 

Qśrd …..............[m3/d] 

ZAŁĄCZNIKI 

11. Do wniosku załączam: 

□ plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci oraz innych obiektów  

i sieci uzbrojenia terenu - zaleca się by został on sporządzony na mapie zasadniczej lub na mapie do celów projektowych* 

□ odpis z właściwego rejestru (w przypadku przedsiębiorców) 

□ inne: ………………………………………………………………………………………………………………….... 

OŚWIADCZENIA  

12. Oświadczenia: 

□ Oświadczam, że zapoznałem/-am się przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, zawartych we wniosku* 

□ Oświadczam, że zapoznałem/-am się z procedurą wydawania warunków przyłączenia* 

UPOWAŻNIENIE 

□ Pisemne upoważnienie wnioskodawcy dla pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia opłaty od pełnomocnictwa** 

 
*   pole obowiązkowe 
** pole nieobowiązkowe 
 

 
         

 

 

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

                          miejscowość, data                                                                                     podpis wnioskodawcy 

 

 
I. Klauzula informacyjna administratora danych osobowych 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 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) informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Wodociągi Zachodniopomorskie Spółka z o.o. z siedzibą w Goleniowie przy  

ul. I Brygady Legionów 8-10. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Wodociągach Zachodniopomorskich : iod@woz.pl 

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać  przekazane:  
 Dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje administrator, w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania systemów IT, 

 Podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską w celu dostarczenia korespondencji, 

 Upoważnionym z mocy prawa podmiotom na udokumentowany wniosek 
Pani/Pana dane osobowe. będą przetwarzane w okresie wykonywania umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków. 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. 
Na czynności Spółki związane z przetwarzaniem danych osobowych można wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, numeru PESEL oraz adresu zamieszkania lub do korespondencji jest dobrowolne, 
przy czym jest również warunkiem rozpatrzenia niniejszego wniosku. 

II. Informacja konsumencka 

1. Dostawca usługi – dane identyfikacyjne 

Przedsiębiorstwo Wodociągi Zachodniopomorskie  Sp. z o. o. (dalej: WZ Sp. z o. o.)  wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy Szczecin-Centrum XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000118513 o kapitale zakładowym 937 079,78 PLN,  o nr NIP 856-00-00-

703 i nr REGON 812 52 43 93, rachunek bankowy: PEKAO S.A. I o/Goleniów nr 97 1240 3839 1111 0000 4413 5007., tel. 91 418 44 31., fax. 91 418 24 
54., email: biuro@woz.pl  

2.     Klauzula informacyjna- pouczenie 

Wodociągi Zachodniopomorskie Spółka z o.o. informuje, że w przypadku odmowy wydania warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub 
kanalizacyjnej wnioskodawcy przysługuje prawo do złożenia wniosku o rozstrzygnięcie sporu do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Szczecinie. 
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