WNIOSEK O WYDANIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH DLA
PRZYŁĄCZENIA NIERUCHOMOSCI DO SIECI KANALIZACYJNEJ
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Okrzei 140, 42-300 Myszków

WTK/21

Myszków, dn …...............................

WNIOSKODAWCA:
…....................................................................
imię i nazwisko / nazwa firmy

…....................................................................
adres dres zamieszkania / adres siedziby

…....................................................................
kod pocztowy/miejscowość

…....................................................................
telefon kontaktowy(1)

Zlecam określenie warunków technicznych na przyłączenie do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej
nieruchomości położonej przy ulicy ….................................................................. nr domu* ..................
numer ewidencyjny działki …........................................................
1. Rodzaj nieruchomości:
 działka z zabudową istniejącą lub projektowaną* jednorodzinną lub wielorodzinną*
 działka budowlana niezabudowana;  działka z istniejącą lub projektowaną * zabudową przemysłową
 działka z istniejącą lub projektowaną* zabudową usługowo - handlową lub użyteczności publicznej
 inne: ….......................................................................................................................................................
2. Rodzaj ścieków, które będą powstawać na posesji:
 ścieki bytowe (pochodzące z budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej oraz podmiotów w których ścieki powstają
wyłącznie w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych )
 ścieki przemysłowe (niebędące ściekami bytowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi. Powstają w wyniku procesów
technologicznych w związku z prowadzoną przez zakład działalnością handlową, przemysłową, składową, transportową lub usługową, a także
stanowiące mieszaninę ze ściekami innego podmiotu)
 ścieki będące mieszaniną ścieków bytowych oraz przemysłowych
Wnioskodawca zobowiązany jest do utrzymywania dopuszczalnych parametrów stężeń zrzucanych ścieków określonych w przepisach prawa obowiązujących
w tym zakresie na terenie kraju. Wszelakie ewentualne odstępstwa muszą zostać indywidualnie uzgodnione ze ZWiK Sp. z o.o. w Myszkowie.

3. Przewidywana ilość odprowadzanych ścieków


ścieki bytowe …..................................... m3/dobę, (przyjmuje się dla 1 osoby 0,1 m3/dobę)



ścieki przemysłowe …....................................... m3/śred. dobę*, max. ….............................m3/h

4. Planowany sposób podłączenia nieruchomości do miejskiej kanalizacji sanitarnej:
 poprzez istniejący „sięgacz” kanalizacyjny doprowadzony do granicy przedmiotowej nieruchomości
 poprzez bezpośrednie włączenie do miejskiej kanalizacji sanitarnej (zaznaczyć w przypadku braku sięgacza)
 inne: …......................................................................................................................................................
5. Proponowany termin rozpoczęcia odprowadzania ścieków z nieruchomości:
 niezwłocznie po wykonaniu przyłącza kanalizacyjnego  inny: …..................................................
(odprowadzanie ścieków przy pomocy wykonanego przyłącza kanalizacyjnego można rozpocząć po dokonaniu odbioru technicznego przez ZWiK Sp. z o.o.)

6. Nieruchomość będzie generowała ścieki powstałe na skutek zużycia wody pochodzącej z:
 miejskiej sieci wodociągowej;  własnego ujęcia wody;  inny …..............................................
*) niepotrzebne skreślić, (1) podanie numeru telefonu kontaktowego jest dobrowolne,
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7. Sposób rozliczania za ścieki:
 wodomierz zamontowany na przyłączu wody z miejskiego wodociągu
 wodomierz na własnym ujęciu wody; 

przepływomierz ścieków na przyłączu kanalizacyjnym

8. Warunki techniczne sporządzone przez ZWiK Sp. z o.o. w Myszkowie:
 odbiorę osobiście w siedzibie ZWiK Sp. z o.o. po uprzedniej informacji telefonicznej(1)
 proszę przesłać na wskazany we wniosku adres
9.Wnioskodawca oświadcza że posiada prawo do dysponowania nieruchomością której dotyczy
niniejszy wniosek na zasadzie:
 własności;

 współwłasności;

 najmu;



dzierżawy;



zarządu;

 posiada upoważnienie właściciela / właścicieli nieruchomości*
10. Uwagi Wnioskodawcy:
….........................................................................................................................................................................
….........................................................................................................................................................................
11. Załączniki wymagane do niniejszego wniosku:
 plan sytuacyjny sporządzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego w skali 1:500 określający usytuowanie planowanego przyłącza kanalizacji
sanitarnej w stosunku do istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych planowanych i istniejących
obiektów, sieci uzbrojenia terenu, wrysowany przez wykonawcę/projektanta posiadającego uprawnienia budowlane
(2 egzemplarze);
 rozrysowany sposób włączenia do sieci kanalizacji sanitarnej z uwzględnieniem informacji o zastosowanych
materiałach, średnicach i spadkach przyłącza oraz ewentualnych studniach rewizyjnych (2 egzemplarze);
 inne*: ….............................…..........................................................................................................................................
Oświadczam, że zapoznałem/łam się z informacją na temat wykorzystania moich danych osobowych zgodnie z zapisami art. 13. ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) dostępne na niniejszym wniosku lub na stronie internetowej
Zakładu pod adresem www.zwik-myszkow.pl oraz w jego siedzibie przy ul. Okrzei 140 w Myszkowie.
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. dobrowolnie wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu w celu wykonania zlecenia/ realizacji wniosku. Zostałam/zostałem poinformowany,
iż zgoda może zostać przeze mnie wycofana w każdym czasie.
W związku z powyższym informujemy, że:
a. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 42-300 Myszków przy ul. Okrzei 140,
tel:034/313-20-11; NIP: 5771776416;
b. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych można uzyskać, pisząc na adres Zakładu lub e-mail: rodo@zwik-myszkow.pl;
c. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji niniejszego wniosku – podst. prawna art.6 ust.1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016r.;
d. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania takich danych w oparciu o przepisy obowiązującego prawa;
e. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji realizacji wniosku natomiast po tym okresie - w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora danych
osobowych w tym przepisy dot. archiwizacji dokumentacji technicznej i związanej z nią wniosków;
f. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem;
g. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
h. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem wykonania zlecenia lub realizacji wniosku. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych
osobowych będzie brak możliwości wykonania zlecenia/wniosku; podanie nr telefonu nie jest obowiązkowe .
i. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Instrukcje postępowania w celu przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej udostępnione są na stronie internetowej www.zwik-myszkow.pl oraz w siedzibie Spółki.
ZWiK sp. z o.o. w Myszkowie wydaje warunki przyłączenia do sieci albo uzasadnia odmowę ich wydania, w terminie: 21 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia
do sieci, w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym znajdujących się w zabudowie zagrodowej lub w terminie 45 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków
przyłączenia do sieci, w pozostałych przypadkach. W szczególnie uzasadnionych przypadkach powyższe terminy mogą zostać przedłużone, odpowiednio o kolejne 21 albo 45 dni, po
uprzednim zawiadomieniu podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci z podaniem uzasadnienia przyczyn tego przedłużenia. Do powyższych terminów nie wlicza się terminów na
uzupełnienie wniosku o wydanie warunków, innych opóźnień spowodowanych z winy podmiotu wnioskującego albo z przyczyn niezależnych od ZWiK sp. z o.o.

Oświadczam, że dane podane w niniejszym wniosku są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym.
--- Wypełnia pracownik ZWiK Sp. z o.o. w Myszkowie --Uwagi:

................................................................
Data wydania warunków:

*) niepotrzebne skreślić, (1) podanie numeru telefonu kontaktowego jest dobrowolne,

(czytelny podpis Wnioskodawcy)
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