
         Sławno, dnia……………… 

…………………………………………… 
                                 /Imię i nazwisko/ 

…………………………………………… 

 

…………………………………………… 
                               /Adres/ 

…………………………………………… 
                            /telefon kontaktowy/ 

 

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 

ul. Polanowska 45C 

76 – 100 Sławno 

 

WNIOSEK O WARUNKI TECHNICZNE 

 
Proszę o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej oraz odprowadzenia 

ścieków sanitarnych dla: 

Adres nieruchomości 

Miejscowość Kod Poczta 

Ulica Nr administracyjny posesji 

Nr działek Obręb 

Rodzaj planowanej zabudowy(właściwe zaznaczyć/wypełnić) 

 Budynek mieszkalny jednorodzinny……………………………………………………………….. 

 Budynek mieszkalny wielorodzinny……………………………………………………………….. 

 Zakład usługowy/produkcyjny/inne (rodzaj) ……………………………………………………….. 

Właściciel nieruchomości (wypełnić, jeżeli jest inny niż wnioskodawca) 

Nazwisko/nazwa firmy 

Imię NIP (dot. firmy) 

Miejscowość Kod Poczta 

Ulica Nr budynku/lokalu 

Telefon e-mail 

1. Ilość i przeznaczenie wody (proszę zaznaczyć właściwy rodzaj i podać ilość) 

 socjalno – bytowe  Qdśr[m
3/d]……………. Qh max[m

3/h]……………… 

 produkcji spożywczej  Qdśr[m
3/d]……………. Qh max[m

3/h]……...…….… 

 przemysłowe   Qdśr[m
3/d]……………. Qh max[m

3/h]……...…….… 

 przeciwpożarowe  Qdśr[m
3/d]……………. Qh max[m

3/h]……...…….… 

 inne cele:………………….. Qdśr[m
3/d]……………. Qh max[m

3/h]……...…….… 



2. Ilość i rodzaj ścieków (proszę zaznaczyć właściwy rodzaj i podać ilość) 

 socjalno – bytowe  Qdśr[m
3/d]……………. Qh max[m

3/h]……………… 

 produkcji spożywczej  Qdśr[m
3/d]……………. Qh max[m

3/h]……...…….… 

 przemysłowe   Qdśr[m
3/d]……………. Qh max[m

3/h]……...…….… 

 inne:………………….….. Qdśr[m
3/d]……………. Qh max[m

3/h]……...…….… 

 wskaźnik zanieczyszczeń ścieków przemysłowych zgodne z normami 

Podstawowe wskaźniki ścieków przemysłowych (wypełnia się w przypadku przekroczenia wskaźników) 

Wskaźnik Wartość normatywna 

[mg/dm3] 

Wartości ponadnormatywne 

[mg/dm3] 

Biologiczne zapotrzebowanie na tlen 

(BZT5) 

800  

Chemiczne zapotrzebowanie na tlen 

(CHZT) 

1000  

Zawiesiny ogólne 350  

Azot ogólny 100  

Fosfor ogólny 15  

3. Załączniki do wniosku: 

 kopia aktualnej mapy zasadniczej z lokalizacją nieruchomości oraz planem zabudowy lub szkicem 

sytuacyjnym, określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci wodociągowej lub 

kanalizacyjnej, 

 kopia decyzji o warunkach zabudowy lub wypisu z miejscowego planu, 

 odpis z dokumentu potwierdzającego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, 

 inne…………………………………………………………………………………… 

 
Zgodnie z Art. 15 ust. 2 Ustawy „o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków” – Realizację 

budowy przyłączy do sieci oraz studni wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza 

głównego i urządzenia pomiarowego zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci. 

 
Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a przed podpisaniem niniejszego wniosku, że: 

 Administratorem danych, które podałem/am staną się WIK Sp. z o.o. w Sławnie, ul. Polanowska 45C, 76-100 Sławno,   

 Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich 

praw przez e-mail: iod.wik@slawno.pl; telefon: 606432012; lub pisemnie na adres naszej siedziby, 

 Przetwarzamy Twoje dane w związku z prowadzeniem rejestru osób występujących o: warunki techniczne przyłączenia do sieci komunalnej, 

uzgadnianie projektów budowlanych, dokonanie odbiorów oraz zawarcie przedwstępnych umów w sprawie warunków budowy urządzeń wod-kan                

i podłączenia do sieci w związku z USTAWĄ z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, 
USTAWĄ z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, USTAWĄ z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, (podstawa            

z art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 

 Twoje dane osobowe możemy udostępniać podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. 

 Nie przekazujemy Twoich danych poza teren UE / Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

 Dokumentację przechowujemy przez okres wymagany przepisami prawa oraz zgodnie z kategorią archiwizacji po ustaniu podstawowego celu 

przetwarzania. 

 Przysługuje Ci: 
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych 
c) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego 

Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

lub innego właściwego organu nadzorczego. 
W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: iod.wik@slawno.pl, zadzwoń pod numer: 606432012. Pamiętaj, przed realizacją Twoich 

uprawnień będziemy się musieli upewnić, że Ty to Ty, czyli odpowiednio Cię zidentyfikować. 

 Podanie przez Ciebie danych jest wymagane ze względu na  konieczność realizacji przepisów prawa. 

 

 

 

         ……………………………. 
                 /Podpis wnioskodawcy/ 


