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Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 
ul. Kilińskiego 25A 
58-200 Dzierżoniów 
NIP: 882-000-31-83 

telefon: 074 832 37 01 – 04 
fax: 074 832 37 05 
www: www.wik.dzierzoniow.pl 
e-mail: wikbok@wik.dzierzoniow.pl 

 
Numer  
kontrahenta: 

                                                /TW                   

   miejscowość dzień miesiąc rok 

Wnioskodawca Inwestor 
             

Nazwisko i imię lub nazwa  Nazwisko i imię lub nazwa 
 

             
Ulica  Ulica 

 

   -                -            
Kod pocztowy  Miejscowość  Kod pocztowy  Miejscowość 

 

                                                                                       
Telefon kontaktowy  PESEL/NIP  Telefon kontaktowy  PESEL/NIP 

 

             
e-mail  e-mail 

 
WNIOSEK 

O WYKONANIE PRZYŁĄCZY WRAZ Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ 
W ZAKRESIE SPORZĄDZENIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, WYKONANIA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO I/LUB* 
KANALIZACYJNEGO, WPIĘCIA DO ISTNIEJĄCEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ I/LUB* KANALIZACYJNEJ, PRÓBY SZCZELNOŚCI, 
PRZEGLĄDU I ZAWARCIA UMOWY NA DOSTAWĘ WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW. 

 
Proszę o wykonanie następującego przyłącza wraz z dokumentacją projektową: 

  przyłącza wodociągowego  
 
  przyłącza kanalizacji sanitarnej 
 
  przyłącza  kanalizacji deszczowej  
 

dla nieruchomości położonej przy ulicy       nr       w       
nr KW*/nr działki*       
Inwestor / Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie przez WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie swoich danych 

osobowych dla wszystkich niezbędnych czynności, które maja związek z realizacją niniejszego wniosku. 

Szczegóły dotyczące realizacji wniosku zawiera umowa o wykonanie dokumentacji i wykonanie przyłącza. 

Tożsamość potwierdzono na podstawie: 

Nazwa dokumentu:                                                  Seria i numer:                                                Data wydania: 
       

 
podpis wnioskodawcy*/inwestora* 

* niepotrzebne skreślić 

Warunki płatności – proszę o wystawienie faktury VT na:    

  wnioskodawcę        

  inwestora        

 Zgodnie ze zobowiązaniem poniesienia kosztów usługi. 

Załączniki do Wniosku 

  techniczne warunki przyłączenia wydane przez WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie 

  kopia aktu notarialnego własności nieruchomości lub kopia dokumentu stwierdzającego inny tytuł prawny 

W zakresie zawarcia umowy osoba prawna lub instytucja powinna dołączyć dokumenty rejestrowe: 

 kopia decyzji nadania numer NIP        

  kopia wypisu z KRS lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności 

UWAGA! Wniosek należy wypełnić czytelnie. Wniosek nieczytelny, nieprawidłowo wypełniony lub niekompletny (brak wymaganych 

załączników) będzie zwrócony wnioskodawcy celem uzupełnienia. 



F-7 /PJ-8.5/03 Nr wydania: 3 Data wydania:20.11.2017 rok Strona / stron: 2/2 

 
OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem dostarczania wody i odprowadzenia ścieków na obszarze       
oraz z Cennikiem opłat za usługi różne świadczone przez WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie oraz akceptuję ich treść.  

 
podpis wnioskodawcy*/inwestora* 

 

ZOBOWIĄZANIE PONIESIENIA KOSZTÓW USŁUGI 

Proszę o wystawienie faktury VAT za sporządzenie dokumentacji projektowej, uzgodnienie dokumentacji projektowej oraz wykonanie 

przyłączy wod.-kan. dla: 

Nazwa inwestycji       
 

Adres inwestycji       
 

Fakturę wystawić na       
 

Zobowiązuję się do dokonania płatności za powyższą usługę w terminie określonym na fakturze.  

 
podpis wnioskodawcy*/inwestora* 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że dla nieruchomości położonej przy ulicy  

      nr       w       KW nr       
 

 

1. Woda pobierana będzie na cele: 
 zaopatrzenie gospodarstwa domowego        

  zaopatrzenia lokalu użytkowego i gospodarstwa domowego ( budynek o charakterze mieszkalno usługowym) 
 
2. Ścieki odprowadzane do kanalizacji miejskiej będą miały charakter ścieków: 

 bytowych1        

  przemysłowych2 

 

 
podpis wnioskodawcy*/inwestora* 

 

 

1.Ścieki bytowe - ścieki z budynków mieszkalnych zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej powstające w wyniku ludzkiego 
metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz ścieki o zbliżonym składzie pochodzące z tych budynków (ustawa o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków art. 2 ust 9). 
2 Ścieki przemysłowe – ścieki, nie będące ściekami bytowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi będącymi skutkiem opadów atmosferycznych, 
powstałe w związku z prowadzoną przez zakład działalnością  handlową, przemysłową, składową, transportową lub usługową ,a także będącą ich 
mieszaniną ze ściekami innego podmiotu odprowadzane urządzeniami kanalizacyjnymi tego zakładu (ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 
zbiorowym odprowadzaniu ścieków art. 2 ust. 11). 
Pouczenie: 
1. Brak zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę/ odprowadzanie ścieków stanowi nielegalne korzystanie z usług i wiąże się z sankcjami przewidzianymi 
prawem. 
2. W przypadku pobierania wody do celów zaopatrzenia lokali użytkowych należy dołączyć wykaz tych lokali i określić procentowy udział w zużyciu 
wody. 
3. W przypadku odprowadzania ścieków przemysłowych do miejskiej sieci kanalizacyjnej wnioskodawca/ inwestor zobowiązany jest do zawarcia z WiK 
Sp. z o.o. w trybie natychmiastowym właściwej umowy o odprowadzaniu ścieków przemysłowych. Nie zawarcie powyższej umowy wiąże się z 
sankcjami przewidzianymi prawem. 
 
* niepotrzebne skreślić



 

W związku z koniecznością podania danych osobowych na drukach WIK informujemy, że: 
 

 Administratorem podanych danych są Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. z siedzibą w Dzierżoniowie przy 
ul. Kilińskiego 25A; 

 Inspektorem ochrony danych jest: Edyta Kwinta tel. 74 832-20-69 adres e-mail: iod@wik.dzierzoniow.pl; 
 podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji niniejszego wniosku, 
 podane dane nie będą udostępniane innym podmiotom i będą przetwarzane tylko przez upoważnione osoby, 
 podane dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji niniejszego wniosku w tym do momentu 

przedawnienia roszczeń, 
 przysługuje Pani/Panu wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pana/Pani 

danych osobowych narusza przepisy  o ochronie danych osobowych; 
 ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia oraz  

ograniczenia przetwarzania. 

 
  Oświadczenie 
     Oświadczam, że wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych na potrzeby Spółki WiK  w celu realizacji 
niniejszego wniosku zgodnie z przepisami  o Ochronie Danych Osobowych. 
 
Data: …………………                                             .................................................................................  

                                                                                                                  (podpis) 
 


