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Wniosek o wydanie warunków rozbudowy
 sieci wodociągowej lub/i kanalizacji sanitarnej

WNIOSKUJĘ O WYDANIE WARUNKÓW : 
rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnejrozbudowy sieci wodociągowej

LOKALIZACJA NIERUCHOMOŚCI/OBIEKTU, KTÓRY MA ZOSTAĆ PRZYŁĄCZONY:
w miejscowości

przy ulicy i nr

Pełnomocnik

budynek mieszkalny jednorodzinny *
szt.  budynek mieszkalny jednorodzinny - jednolokalowy 
szt.  budynek mieszkalny jednorodzinny - dwulokalowy

ilość przyłączy***: 
ilość przyłączy***: 
ilość przyłączy***:szt.   budynek mieszkalny jednorodzinny - dwulokalowy (1 lokal mieszkalny i 1 lokal usługowy) 

zabudowa zagrodowa **
szt.  budynek mieszkalny 
szt. budynek gospodarczy 
szt. budynek inwentarski

ilość przyłączy***:
ilość przyłączy***: 
ilość przyłączy***:

inna zabudowa (podać rodzaj obiektu)
- ilość lokali
- ilość lokali
- ilość lokali

ilość przyłączy***: 
ilość przyłączy***: 
ilość przyłączy***:

szt.  budynek mieszkalny (wydzielone więcej niż 2 lokale) 
szt. budynek mieszkalny wielorodzinny 
szt.  budynek usługowy
szt.  inna zabudowa (podać rodzaj obiektu):

Obiekt: Dobowe zapotrzebowanie na wodę: Rodzaj zabudowy:

Qd max= wolnostojąca
istniejący
projektowany
w rozbudowie / Qśd= bliźniacza

Qd max= szeregowa

TAK Qd max= Maksymalny przepływ odprowadzanych ścieków: 

NIE Q=

[m³/d] - cele bytowe ****
[m³/d] - cele bytowe ****
[m³/d] - cele technologiczne
[m³/d] - cele przeciwpożarowe

[l/s] - cele przeciwpożarowe Qmaxd= [m³/d]

Czy budynek jest podpiwniczony: Qd max= [m³/d] - cele inne………..…….
TAK Przepływ wody: ścieki przemysłowe
NIE maksymalny godz.: q= [m³/h]  **** Wielkości ładunku zanieczyszczeń*****: …….

maksymalny dobowy 

Rodzaj ścieków: 
ścieki bytowe 

Charakterystyka obiektu / nieruchomości Inwestora:

Nieruchomość posiada własne ujęcie wody:

55-093 Kiełczów 

tel. 71 398 80 36/39
e-mail:biuro@zuk-kielczow.pl

36 9584 1021 2003  0302 0971 0001 
Regon: 931976499 
NIP: 896 11 98 303 
www.zuk-kielczow.pl 

IX Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego  
Nr KRS:0000098993 
Kapitał zakładowy: 30 916 985,00 zł 

1/2 
❒ - proszę zaznaczyć właściwe , *1 dodatkowo wypełniają przedsiębiorstwa

Adres korespondencyjny (Jeżeli inny niż adres zamieszkania lub w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą należy podać adres zamieszkania Wnioskodawcy) 

Ulica, nr, 

Miejscowość, Kod

działka nr

Inwestor

INWESTOR :

Nr Wniosku (wypełnia ZUK)

Symbol Inwestora (wypełnia ZUK) 

Symbol Pełnomocnika (wypełnia ZUK)

Data wniosku (wyb·r z kalendarza)

Imię i nazwisko
Nazwa firmy ***1   

(ulica, nr, miejscowość)

PESEL / NIP*1 / KRS*1

Adres zamieszkania
Siedziba firmy ***1   

Nr Telefonu

e-mail

WNIOSKODAWCA (Osoba/Podmiot składający wniosek):



Imię i Nazwisko / 
Nazwa firmy *1 

Adres zamieszkania 
Siedziba firmy*1 
(Ulica, nr, Miejscowość, Kod) K O D - 

Nr Telefonu  

e-mail

PESEL / NIP*1 / KRS*1 / / 

Adres korespondencyjny * (Jeżeli inny niż adres zamieszkania lub w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą należy podać adres zamieszkania Wnioskodawcy) 

K O D -

❒ 

❒ własności 

współwłasności 
ustawowej małżeńskiej ❒ 

❒ współwłasności 

użytkowania 
wieczystego ❒ 

❒ użytkowania 

prawa najmu ❒ 

 dzierżawy 

użyczenia ❒ 

❒
tytuł administracyjny do 
dysponowania nieruchomością 

inne formy władania 
nieruchomością 

Odbiór warunków technicznych rozbudowy sieci:
osobisty
przesyłka pocztowa - ZPO (możliwy tylko po uregulowaniu wszystkich spraw formalno-prawnych)
e-mailem (możliwy tylko po uregulowaniu wszystkich spraw formalno-prawnych) 

Wymagane załączniki:
Aktualny plan sytuacyjny 1:500 lub 1:1000 (aktualna mapa dc. opiniodawczych lub projektowych) wraz  wrysowanym planem zagospodarowania 
terenu, zaznaczoną lokalizacją nieruchomości oraz proponowaną trasą przebudowy przyłącza wodociągowego lub/i kanalizacyjnego.
Koncepcja zagospodarowania terenu z zaznaczoną zabudową i układem drogowym - dotyczy nieruchomości, na których planowana jest budowa 
sieci 
Upoważnienie Właściciela /Inwestora dla Pełnomocnika składającego wniosek  (jeżeli konieczne) 
Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-5)

W przypadku innych inwestycji niż 1 budynek mieszkalny jednorodzinny, jednolokalowy: 
W przypadku budynku usługowego wskazanie rodzaju prowadzonych usług bilans wody i ścieków 
Zapotrzebowanie wody na cele p.poż zewnętrzne i wewnętrzne Czytelny podpis Wnioskodawcy

OŚWIADCZENIA INWESTORA:
1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującym na terenie Gminy Długołęka.
2. Oświadczam, że wpisując adres e-mail we wniosku wyrażam zgodę na dostarczanie dokumentacji w wersji elektronicznej (e-mail). Potwierdzam, że dniem 

dostarczenia (skuteczne doręczenie) dokumentów/pisma wystawionego przez ZUK sp. z o.o. z siedzibą w Kiełczowie w formie elektronicznej będzie dzień
wysłania na adres e-mail wskazany we wniosku.

3. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku, w celu podjęcia działań niezbędnych do
przyłączenia mojej nieruchomości do sieci, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz
ustawą z dnia 19 września 2019 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U.2019 poz. 1781) oraz zgodnie z Informacją o przetwarzaniu danych osobowych
zamieszczoną w niniejszym wniosku.

4. Oświadczenie pełnomocnika: oświadczam, że przekazałem obowiązek informacyjny RODO przewidziany w art. 3 1 i/lub 4 1 RODO wobec wnioskodawcy,
od którego dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu złożenia niniejszego wniosku.

5. Oświadczam, że wszystkie dane zamieszczone we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.
6. Oświadczam, że przyjęłam/przyjąłem do wiadomości, że Wniosek wypełniony nieprawidłowo, nieczytelnie lub niekompletny (bez wymaganych załączników)

nie zostanie rozpatrzony do czasu jego uzupełnienia. O brakach formalnych wniosku Wnioskodawca zostanie poinformowany pisemnie lub e-mailem.

Objaśnienia:
* 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: należy przez to rozumieć w szczególności budynki mieszkalne, budynki gospodarcze lub inwentarskie w rodzinnych gospodarstwach
 rolnych, hodowlanych lub ogrodniczych oraz w gospodarstwach leśnych;
*** ilość przyłączy: przyłącze to odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług wraz z zawo-
rem za wodomierzem głównym.  Ilość przyłączy odpowiada ilościom Odbiorców tj. ilościom zawartych Umów o dostawę wody (ilościom wodomierzy głównych);
**** przykłady obliczeń dostępne na stronie internetowej www.zuk-kielczow.pl oraz w siedzibie ZUK Sp. z o.o. Kiełczów.
***** Dla ścieków przemysłowych należy wskazać wielkość ładunku zanieczyszczeń dla substancji: zawiesiny łatwo opadające, zawiesiny ogólne, ChZTCr, BZT5, OWO, azot amonowy, 
azot azotynowy, fosfor ogólny, chlorki, siarczany, siarczyny, żelazo ogólne, glin, antymon, arsen, bar, beryl, bor, cynk, cyna, chrom, chrom ogólny, kobalt, miedź, molibden, nikiel, ołów, selen, srebro, tal, 
tytan, wanad, chlor wolny, chlor całkowity, cyjanki związane, cyjanki wolne, fluorki, siarczki, rodanki, fenole lotne, węglowodory ropopochodne, substancje ekstraktujące się eterem naftowym, 
insektycydy fosforoorganiczne, VOX, AOX, BTX, WWA, surfaktanty anionowe, surfaktanty niejonowe, rtęć, kadm, pH minimalne, pH maksymalne, maksymalna temperatura (ww. wielkości załączyć jako
zestawienie do wniosku)

Tytuł prawny do nieruchomości Inwestora:

KLAUZURA INFORMCYJNA:
1. Zgodnie z Rozporządzeniem 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 jest Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą      w Kiełczowie przy ul. Wilczyckiej 14. Dane 
kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Zakładzie Usług Komunalnych Sp.z o.o.: e-mail: iod@zuk-kielczow.
2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze jakim jest realizacja przepisów ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę  i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2020r. poz.2028 z dnia 17 listopada 2020 r.).
3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane bezterminowo jako element dokumentacji technicznej.
4. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane następującym odbiorcom: 
a) podmiotom świadczącym na rzecz Administratora: usługi kurierskie, pocztowe, księgowe, prawnicze, doradcze, serwisowe i IT,
b) upoważnionym podmiotom na udokumentowany wniosek.
5.  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
6.  Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych 
osobowych, w tym przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
7.  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak jest również warunkiem realizacji przedmiotowego wniosku. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości opracowania 
warunków technicznych rozbudowy sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej.
8.  Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
9.  Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Czytelny podpis Wnioskodawcy

PEŁNOMOCNIK: Czytelny podpis Wnioskodawcy
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