
 
 

 

WNIOSEK TE - 3 

o wydanie/zmianę/aktualizację/ warunków 

przyłączenia  do sieci 
dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego lub 

zespołu budynków oraz innych obiektów* 

 

   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 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) ………………………………………………………………………………………… 
 

    □ czy budynek posiada garaż podziemny?     □ tak             □ nie 

 



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*: 

 

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

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

 przeciwpożarowe    qs  …................[dm3/s] 

9. Ilość odprowadzanych ścieków bytowych:* 

 bytowe                    Qśrd ….......................[m3/d]        

 przemysłowe          Qśrd ….......................[m3/d]       qs …………………..[dm3/s] 
 

wielkość ładunku zanieczyszczeń charakterystycznych dla profilu działalności zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r 
 w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawcy ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych* 

 

PH  …………….                           Temperatura …………….[0C]              BZT5 ………….. [mgO2/dm3]       ChZT …………. [mgO2/dm3] 
 

Zawiesina ………………. [mg/dm3]                       Azot ogólny ……………. [mg/dm3]                         Fosfor ogólny ……………[mg/dm3] 
 

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*  

(w przypadku garażu podziemnego należy uwzględnić jego obrys na planie lub szkicu) 

□ 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 lub osoby upoważnionej  

 

 

 
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. 


