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Usługi Wodno – Kanalizacyjne „WODA”   
ul. Wrocławska 56h 63-421Przygodzice 
tel. 62 720 36 65   www.wodaprzygodzice.pl 

   Przygodzice, dnia  .................................... 

 

 

WNIOSEK O WYDANIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH  

PRZYŁĄCZENIA SIĘ DO SIECI WODOCIĄGOWEJ 
 

 

1) DANE WŁAŚCICIELA  
(DRUKOWANYMI  LITERAMI) 

2) PEŁNOMOCNIK  
(DRUKOWANYMI   LITERAMI) 

 

 

 

……………………………………………………………….. 

Imię i Nazwisko  

 

 

 

 

………………………………………………………………. 

Imię i Nazwisko 

 

 

 

…………….………………………………………………….. 

Adres zamieszkania  

 

 

……………………………………………………………….. 

Adres zamieszkania 

 

 

 

………………………………………………………………... 

Kod miejscowość  

 

 

………………………………………………………………... 

Kod miejscowość 

 

 

……………………………………………………………...… 

PESEL 

 

………………………………………………………………... 

PESEL 

 

………………………………………………………………... 

Kontakt telefoniczny  

 

………………………………………………………………... 

Kontakt telefoniczny 

 

Proszę o wydanie warunków technicznych na  podłączenie się do sieci wodociągowej                                                                                                                           

w miejscowości ........................................................... ulica  ...............................................  

nr ..................... działka(i) nr ........................................................                  

 

3. Rodzaj obiektu budowlanego na terenie nieruchomości:   

istniejący          projektowany 

 

budynek jednorodzinny   zabudowa zespołowa jednorodzinna  

budynek wielorodzinny   zabudowa zespołowa wielorodzinna 

zakład produkcyjny / handlowy  obiekt handlowy 

obiekt biurowy    obiekt użyteczności publicznej  

inne (jakie?) ………………………………………………………………………………. 
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4. Zapotrzebowanie na wodę: 

 na cele socjalno – bytowe   Q = …………[dm3/d]  

 liczba mieszkańców/pracowników M = …….…..[osób] 

 na cele technologiczne  Q = ……....[dm3/d]  

 na cele p.poż.  wewnętrzne  Q = ……....[dm3/d] 

 na cele p.poż.  zewnętrzne   Q = ……....[dm3/d] 

 inne (jakie) ……………………………………………………………… Q = ……....[dm3/d] 

 

5. Załączniki  

- aktualna mapka zasadnicza (skala 1:1000 lub 1:500 ) nie starsza niż dwa lata, 
- pełnomocnictwo do reprezentowania inwestora (jeżeli inwestora reprezentuje inny 

podmiot). 
 

 

 

 

 

 

 

 

Na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych  (Dz. U. 2014 poz. 1182 z późniejszymi 

zmianami)  informuję, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez zakład Usługi Wodno - Kanalizacyjny „WODA” 

w Przygodzicach ul. Wrocławska 56h w celu i zakresie realizacji umowy o dostawę wody i odprowadzanie ścieków. Ma 

Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez  Zakład Usługi Wodno - Kanalizacyjny „WODA” w Przygodzicach   
ul. Kasztanowa 26  moich danych osobowych podanych w niniejszym wniosku w celu jego realizacji, zgodnie z ustawą 
z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( t.j. Dz. U. 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.) 

 

 

 

 

 

 

Czytelny podpis (pieczątka). 

 

 

 

 

Czytelny podpis (pieczątka). 


