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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 20 73-75 
fax: 074 832 37 05 
www: www.wik.dzierzoniow.pl 
e-mail: tt@wik.dzierzoniow.pl 

 
 

Dział Techniczny / TT                   

 Symbol Działu  Miejscowość dzień miesiąc rok 

Inwestor – Podmiot ubiegający się o podłączenie Pełnomocnik 
             

Nazwisko i imię lub nazwa*  Nazwisko i imię lub nazwa 
 

             
(Adres zamieszkania lub siedziba) Ulica*  (Adres zamieszkania lub siedziba) Ulica 

 

   -                -            
Kod pocztowy  Miejscowość*  Kod pocztowy  Miejscowość 

 

                                                                 
Telefon kontaktowy  e-mail  Telefon kontaktowy  e-mail 

 

Adres korespondencyjny: (wskazać gdy jest inny niż adres zamieszkania lub siedziby) 
 
             

(Adres zamieszkania lub siedziba) Ulica  (Adres zamieszkania lub siedziba) Ulica 
 

   -                -            
Kod pocztowy  Miejscowość  Kod pocztowy  Miejscowość 

 

WNIOSEK Nr 1B 
O WYDANIE TECHNICZNYCH WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA DO SIECI WOD.-KAN. DLA 

BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH / POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW# 

 
Proszę o wydanie warunków przyłączenia do sieci* 
 
                   wodociągowej                              kanalizacji sanitarnej 

      kanalizacji deszczowej                nieruchomość posiada własne ujęcie 

 
Wskazanie lokalizacji nieruchomości lub obiektu, który ma zostać przyłączony do sieci*: 

 

położonego przy ulicy       nr       w       
 

nr działki       Obręb:       
 

Obiekt *: 

istniejący                                                projektowany                                               w rozbudowie/przebudowie 

 budynek mieszkalny wielorodzinny                                                             inny……………………………………………………………   

 

Przeznaczenie i sposób wykorzystania nieruchomości lub obiektu*: 

                   cele mieszkaniowe                                                 działalność gospodarcza 

                   inne……………………………………… 
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Oświadczam, że dla w/w nieruchomości zapotrzebowanie wynosi*: 
 

ZAPOTRZEBOWANIE NA CELE: 

 Powierzchnia spływu 
wód opadowych lub 
roztopowych w m2 

Średnie dobowe 
m3/d 

Max. godzinowe  
m3/h 

Max. sekundowe 
dm3/s 

obecnie docelowo obecnie docelowo obecnie docelowo obecnie docelowo 

I. Socjalno-bytowe X X       

II. Technologiczne X X       

III. P. 
pożarowe 

Z sieci zewn. X X       

Wewnętrzne 
na terenie 
nieruchomości 

X X X X     

IV. Inne X X       

ILOŚĆ ŚCIEKÓW ODPROWADZANYCH O CHARAKTERZE: 

I. Bytowym X X       

II. Przemysłowym X X       

ILOŚĆ ODPROWADZANYCH WÓD OPADOWYCH LUB ROZTOPOWYCH (podać jeśli dotyczy tego wniosku) 

Wody opadowe lub 
roztopowe 

  X X     

 
Jakość odprowadzanych ścieków określona za pomocą wskaźników zanieczyszczeń ścieków*: 

Lp.  Dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach Zaznaczyć przekroczenia 
dopuszczalnych wartości 
wskaźników w ściekach 
wytwarzanych 

1. Temperatura 35o i poniżej  

2. Odczyn 6,5 – 9,5 pH  

3. Ołów 1,0 mg PB /dm3 i poniżej  

4. Miedź 1,0 mg Cu/dm3 i poniżej  

5. Rtęć 0,1 mg Hg / dm3 i poniżej  

6. Kadm 0,4 mg Cd / dm3 i poniżej  

7. Cynk 5,0 mg Zn / dm3 i poniżej  

8. Chrom ogólny 1,0 mg Cr / dm3 i poniżej  

9. Nikiel 1,0 mg Ni / dm3 i poniżej  

10. Subst. ekstr. się eterem naft. 100 mg / dm3 i poniżej  

11. Zawiesina ogólna 400 mg / dm3 i poniżej  

12. ChZT m. dwuchrom. 1000 mg O2/dm3 i poniżej  

13. BZT5 700 mg O2/dm3 i poniżej  

14. Chlorki 1000 mg Cl/dm3 i poniżej  

15. Siarczany  500 mg SO4/dm3 i poniżej  

16. Fosfor ogólny 15 mg P/dm3 i poniżej  

17. Azot amonowy  200 mg NNH4/dm3 i poniżej  

18. Azot azotynowy 10 mg NNO3/dm3 i poniżej  

19.  (inne – podać rodzaj) (poziom)  

20.  (inne – podać rodzaj) (poziom)  

21.  (inne – podać rodzaj) (poziom)  

 
W przypadku konieczności wydania warunków odprowadzania ścieków w zakresie niezbędnym do uzyskania Pozwolenia 
wodnoprawnego, należy podać*: 
 
Qmax.s………………………………………… m3/s                     Qśr.d.………………………………………… m3/24h 
 
Qmax.h………………………………………… m3/h                     Qdop.r..………………………………………… m3/rok 
                      

 
 
 
Proponowane miejsce poboru prób ścieków 

 Jako miejsce poboru próbek proponuje się studnię (za 
układem podczyszczania), zlokalizowaną na instalacji 
kanalizacji sanitarnej, przed wpięciem instalacji kanalizacji 
sanitarnej obiektu do sieci miejskiej 

 Inne: 

Proponowana częstotliwość poborów prób 
ścieków 

 Pobór próbek  ścieków przemysłowych oraz pomiary stężeń 
zawartych w nich substancji, winien być wykonywany nie 
rzadziej niż dwa razy w roku, w sposób i zakresie zgodnym z 
Rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 
r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców 
ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzenia 
ścieków do urządzeń kanalizacyjnych. 

 Inne: 
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Warunki rozpatrzenia Wniosku:      

I. Ogólne warunki rozpatrzenia Wniosku: 
1. Wszystkie Wnioski kompletne i złożone skutecznie, dla obiektów innych niż budynki mieszkalne jednorodzinne, rozpatrzone 
zostaną w terminie do 45 dni, licząc od daty złożenia. 
2. W przypadku Wniosków składanych osobiście w WiK Sp. z o.o. lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej, za datę złożenia wniosku 
przyjmuje się dzień wpływu Wniosku do Sekretariatu WiK Sp. z o.o. Data złożenia Wniosku zostaje potwierdzona zamieszczoną na 
nim pieczęcią Kancelaryjną WiK Sp. z o.o. 
3. W przypadku Wniosków składanych elektronicznie, właściwą szczególną procedurę wraz z określeniem terminu złożenia Wniosku 
określono w pkt. II niniejszych Warunków rozpatrzenia Wniosku. 
4. Do terminu przewidzianego na wydanie warunków przyłączenia nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do 
dokonania określonych czynności, terminów na uzupełnienie wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, okresów innych 
opóźnień spowodowanych z winy podmiotu wnioskującego o przyłączenie do sieci albo z przyczyn niezależnych od przedsiębiorstwa 
wodociągowo-kanalizacyjnego. 
5. Wnioski niekompletne, do których INWESTOR/PEŁNOMOCNIK, na wezwanie WiK Sp. z o.o., nie dokonał uzupełnienia Wniosku w 
wyznaczonym przez WiK Sp. z o.o. terminie, zostają rozpatrzone odmownie. 
6. Warunki przyłączenia do sieci wydane przez przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne są ważne przez okres 2 lat od dnia ich 
wydania zgodnie z art. 19a ust. 7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków . 
II. Szczegółowe warunki rozpatrzenia wniosków składanych drogą elektroniczną: 
1. Wnioski składane elektronicznie należy wysyłać na adres e-mail WiK Sp. z o.o. – wik@wik.dzierzoniow.pl 
2. Wnioski złożone elektronicznie, w celu zapewnienia skuteczności ich złożenia, będą potwierdzane w sposób wskazany przez 
Wnioskodawcę (Potwierdzenie rejestracji Wniosku). W przypadku braku odmiennego wskazania potwierdzenie i dalsza 
korespondencja w sprawie będą skierowane na adres e-mail, z którego Wniosek został wysłany przez 
INWESTORA/PEŁNOMOCNIKA. 
3. Brak zwrotnego Potwierdzenia rejestracji Wniosku może oznaczać nieskuteczne jego złożenie, wobec czego zaleca się ponowne 
złożenie Wniosku lub nawiązanie kontaktu z Sekretariatem WiK Sp. z o.o. w celu wyjaśnienia przyczyn braku potwierdzenia złożenia 
Wniosku. 
4. Pozostała korespondencja prowadzona w ramach rozpatrzenia Wniosku złożonego elektronicznie prowadzona będzie w sposób 
wskazany w niniejszym Wniosku w poniższej pozycji „Odbiór” lub, w przypadku braku wskazania, na adres e-mail, z którego wysłano 
Wniosek. INWESTOR/PEŁNOMOCNIK odpowiada za zapewnienie skuteczności doręczenia korespondencji WiK Sp. z o.o. na jego 
adres e-mail. WiK Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione przez WiK Sp. z o.o. błędy w podanym we Wniosku adresie 
e-mail, brak przepustowości skrzynki e-mail INWESTORA, zakwalifikowanie korespondencji WiK Sp. z o.o. jako spam, etc. i 
opóźnienia w rozpatrzeniu Wniosku z tego wynikające. 
 
Odbiór potwierdzenia rejestracji wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci *: 

❒ Poczta 

 

❒ Osobiście 

 

❒ Wysłanie potwierdzenia rejestracji wniosku  w wersji elektronicznej na adres e-mail: 

……………………………………………………………………………………..……..** 
Jeśli z przyczyn niezależnych od WiK Sp. z o.o. brak jest możliwości odbioru osobistego, pismo zostanie wysłane pocztą. 
 
Odbiór wezwania do uzupełnienia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci *: 

❒ Poczta 

 

❒ Osobiście 

 

❒ Wysłanie wezwania w wersji elektronicznej na adres e-mail: 

……………………………………………………………………………………..……..** 
Jeśli z przyczyn niezależnych od WiK Sp. z o.o. brak jest możliwości odbioru osobistego, pismo zostanie wysłane pocztą. 
 
Odbiór warunków przyłączenia do sieci lub odmowy wydania warunków wraz z uzasadnieniem *: 

❒ Poczta 

 

❒ Osobiście 

 

❒ Wysłanie warunków w wersji elektronicznej na adres e-mail: 

……………………………………………………………………………………..……..** 
Jeśli z przyczyn niezależnych od WiK Sp. z o.o. brak jest możliwości odbioru osobistego, pismo zostanie wysłane pocztą.  
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ZAŁĄCZNIKI: 

❒ Upoważnienie Inwestora dla Pełnomocnika * 

 

 ❒          Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny z zaznaczoną lokalizacją nieruchomości oraz istniejącą i planowaną zabudową (w 

przypadku planowanej budowy kilku obiektów należy przedstawić koncepcję zagospodarowania terenu z zaznaczoną 
zabudową i układem drogowym, określający usytuowanie przyłączy w stosunku do istniejących sieci wodociągowej lub 
kanalizacyjnej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu* 

 ❒ Bilans ilości wód opadowych z określeniem ilości i rodzaju powierzchni odwadnianej, przyjętych współczynników redukcyjnych 

spływu dla każdego rodzaju powierzchni 
Uwaga: 
Dla terenów, z których odprowadzane są już wody opadowe należy przedstawić bilans przed i po rozbudowie/przebudowie. Natężenie 
deszczu przyjmować nie mniejsze niż 140 dm3/s/ha. Bilanse powinny być sporządzane dla zapotrzebowania od 5 dm3/s i w górę lub 
dla powierzchni odwadnianych powyżej 500 m2. 
 
 

                                                                                                                                                                                                  
………..…………………………………….. 

 
                                                                                                                                               Czytelny podpis Inwestora / Pełnomocnika# 

 
 

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; 

 z Inspektorem ochrony danych można skontaktować się: 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 okres niezbędny do realizacji niniejszego wniosku w tym do momentu 
przedawnienie 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: …………………                                                                               .................................................................................  

                                                                                                          Czytelny podpis Inwestora/ Pełnomocnika# 

 
 

 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                          
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                      


