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WNIOSEK O WYDANIE 

WARUNKÓW TECHNICZNYCH 

PRZYŁĄCZENIA NIERUCHOMOŚCI  

 

 

 

 

 

Zwracam się z prośbą o wydanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości 
do sieci wodociągowej* i/lub sieci kanalizacyjnej* stanowiące oświadczenie o 
zapewnieniu dostawy wody i/lub odbioru ścieków zgodnie z przedłożoną 
dokumentacją. 
PRZEDSTAWIONA DOKUMENTACJA ZAWIERA: 

□ projekt budowlany sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej*  

□ projekt techniczny przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego* 
 

DANE OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O PRZYŁĄCZENIE NIERUCHOMOŚCI 
 INWESTOR (IMIĘ I NAZWISKO / NAZWA FIRMY) 

 

 PESEL  NIP (DOTYCZY FIRM) 

 ADRES ZAMIESZKANIA / KORESPONDENCYJNY 

 

 

 KONTAKT: 

 TEL. 

 EMAIL: 
TYTUŁ PRAWNY DO PRZYŁĄCZENIA NIERUCHOMOŚCI (ZAZNACZYĆ WŁAŚCIWE) 

□ WŁAŚCICIEL □ INNE (PODAĆ JAKI): ……………………… 

□ NAJEMCA:                                              ……………………… 

LOKALIZACJA PRZYŁĄCZANEJ NIERUCHOMOŚCI (ul. – nr – miejscowość – kod pocztowy – nr działki – obręb) 

RODZAJ OBIEKTU 

WNIOSKODAWCA 

 IMIĘ I NAZWISKO/NAZWA FIRMY: 

 

 

ADRES KORESPONDENCYJNY / ZAMIESZKANIA: 

 TELEFON KONTAKTOWY: 

 

 ADRES EMAIL: 



 
WNIOSKODAWCA OŚWIADCZA, IŻ PRZEDSTAWIONA DOKUMENTACJA ZAWIERA  
W SZCZEGÓLNOŚCI*: 

1) Dokumentację techniczną opracowaną przez osoby posiadające stosowne uprawnienia 
(2 egzemplarze), 

2) Opinie Narady Koordynacyjnej (w przypadku gdy projektowany przewód wodociągowy 
i/lub kanalizacyjny wykracza poza granice nieruchomości), 

3) Stosowne do przyjętych rozwiązań projektowych uzgodnienia, opinie, porozumienia, 
zgody, 

4) Dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, której wniosek 
dotyczy, a w przypadku gdy przewód wod.-kan. przebiega przez nieruchomości, do 
których osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci nie posiada tytułu prawnego, 
zgodę właścicieli tych nieruchomości na przebieg przewodu. 

5) W przypadku nieuregulowanego stanu prawnego nieruchomości - opis i dowody 
potwierdzające opisany stan prawny, 

6) Mapę sytuacyjno-wysokościową z istniejącymi mediami oraz zaznaczonym obiektem, 
7) W przypadku wypełnienia wniosku przez pełnomocnika należy przedłożyć stosowne 

pełnomocnictwo do reprezentowania Inwestora w celu uzyskania ww. warunków. 
*Niepotrzebne skreślić 

 
ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU O WYDANIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH PRZYŁĄCZENIA 
NIERUCHOMOŚCI PO ROZPATRZENIU POZOSTAJĄ WŁASNOŚCIĄ SPÓŁKI Z O.O. WIK 
KRZESZOWICE. 
 
FORMA ODBIORU DOKUMENTU: 

ODPOWIEDŹ NA WNIOSEK NALEŻY ODEBRAĆ W DZIALE TECHNICZNO-
DOKUMENTACYJNYM OSOBIŚCIE LUB PRZEZ PEŁNOMOCNIKA 
 
 
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice 
Spółka z o.o. informuje, iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Spółka z o.o., 
2) kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych – abi@wikkrzeszowice.pl 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji działań związanych z przyłączeniem 

nieruchomości do sieci, 
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych, 
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu ustania przewarzania w celach realizacji 

usług i archiwalnych, 
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

 
 
 
 
 
 
……………………………………..  
miejscowość, data 

 
 
 
 
 
 

.…..……………………………………..  
podpis, pieczęć Inwestora 


