
9. Przeznaczenie wody na cele:

14. Rodzaj ścieków:

 Załącznik nr.1  do Zarządzenia Nr 13/2021

Prezesa Zarządu „Zakładu Wodociągów

i Kanalizacji – Sochaczew” Sp. z o.o. z dnia 20 października 2021 roku

WNIOSEK
W01

Data wpływu

o wydanie warunków przyłączenia do sieci                

wodociągowej / kanalizacyjnej*

        Gospodarstwa domowe               Pozostali odbiorcy

CZĘŚĆ A Dane Odbiorcy Usług

1. Imię i nazwisko /firma:

2. Adres zamieszkania/siedziby (ulica, nr budynku/mieszkania, kod pocztowy, miasto) :

3. Adres do korespondencji: 

4. Numer telefonu: 5. Adres e-mail:

6. NIP / KRS / REGON**:

7. Rodzaj prowadzonej działalności**:

CZĘŚĆ B  Informacje dotyczące obiektu 

8. Lokalizacja nieruchomości lub obiektu, który ma zostać przyłączony do sieci: adres i nr działki ewidencyjnej

10. Średnio dobowe zapotrzebowanie wody: 11. Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie wody:

Qd.śr=….......... (m3/d) - cele bytowe Qhmax =….......... (m3/h) - cele bytowe

Qd.śr=….......... (m3/d) - cele technologiczne Qhmax =….......... (m3/h) - cele technologiczne

15. Maksymalny przepływ odprowadzania ścieków bytowych: 16. Maksymalny przepływ odprowadzania ścieków 

przemysłowych:

Qd.śr=….......... (m3/d) - cele przeciwpożarowe Qhmax =….......... (m3/h) - cele przeciwpożarowe

Qd.śr=….......... (m3/d) -  inne cele: …...................................................... Qhmax =….......... (m3/h) - inne cele: …................................

12. Wymagane ciśnienie wody w miejscu przyłączenia: 13. Nieruchomość posiada własne ujęcie wody

............................ (bar)
Tak

Nie

Ścieki bytowe       Ścieki przemysłowe

Qd.śr=….......... (m3/d) Qd.śr =….......... (m3/d)

Qhmax=….......... (m3/h) Qhmax =….......... (m3/h)

       BZT -        BZT - 

      ChZT -       ChZT - 

      zawiesina ogólna -       zawiesina ogólna - 

…................................................................      azot ogólny -       azot ogólny - 

…..........................................................................      fosfor -       fosfor - 

…...................................................................................      pH -       pH -

….........................................................................................      inne -       inne -

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

17. Informacje o składzie i jakości ścieków bytowych 18. Informacje o składzie i jakości ścieków przemysłowych



       istniejącego:

1.

2.

3.

* niewłaściwe skreślić

** do celów identyfikacyjnych przedsiębiorcy

projektowanego: zatrudnionych - …...................... osób.

19. Informacje o przeznaczeniu i sposobie wykorzystywania nieruchomości lub 

obiektu, który ma zostać przyłączony do sieci

20. Ilość osób korzytających z przyłącza:

zamieszkałych - …..................... osób.

          plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający 

usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci oraz 

innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu

                         

budynku jednorodzinnego 

budynku wielorodzinnego 

zakładu produkcyjnego 

innego: …..................................................................................                                

21. Planowany termin poboru wody / dostarczania ścieków:

22. Do wniosku załączam:

 wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w tym dokumencie dla potrzeb niezbędnych do obsługi mojego wniosku.        

Data….......................................................... Podpis….........................................................................

 natrysk szt….. punkt czerpalny szt…..          z nieruchomości lub numer KW

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

..........................
23. Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych:

Administratorem Państwa danych osobowych jest "Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew" Sp. z o.o. (dalej ZWIK) ul. Rozlazłowska 7, 96-500 Sochaczew. Administrator 

danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych Pana Marcina Cichockiego z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail: 

iodo@zwik.sochaczew.pl lub listownie „Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew” Sp.  z o. o. ul Rozlazłowska 7, 96-500 Sochaczew. Podstawy prawne przetwarzania danych 

osobowych są następujące: niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), konieczność 

wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 

realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), czynności wynikające z ustawy z dnia 14 czerwca 2018 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków. 

Szczegółowa klauzula informacyjna znajduje się na stronie https://zwik.sochaczew.pl/ w zakładce RODO.

24. Oświadczam, że:

podane wyżej dane są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia wniosku do „ZWiK-Sochaczew” Sp. z o.o.;  

zapoznałem/am się z informacją RODO zamieszczoną na stronie internetowej https://zwik.sochaczew.pl/ w zakładce RODO;

b) wyposażenie lokali i obiektów w urządzenia zużywające wodę           pełnomocnictwo udzielone osobie fizycznej działającej w 

imieniu Wnioskodawcy

       umywalka szt...... zlewozmywak szt…..

wanna szt….. ubikacja szt…..          do wglądu dokument potwierdzający tytuł prawny do 

korzystania

a) charakterystyka obiektu (powierzchnia użytkowa i rodzaj lokali)

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

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


