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Telef on kontaktowy  do Projektanta: 

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie  

ul. Miraszewskiego 3 
48-370 Paczków  

telefon: 77 431 68 98 

fax: 77 431 78 87 

 

  

 
Wnioskodawca Inwestor 

miejscowość dzień miesiąc rok 

  
Nazwisko i imię lub nazwa Nazwisko i imię lub nazwa 

Ulica Ulica 

- - 
Kod pocztowy  Miejscowość Kod pocztowy  Miejscowość 

Telef on kontaktowy  PESEL/NIP Telef on kontaktowy  PESEL/NIP 

  
e-mail e-mail 

 
WNIOSEK O WYKONANIE PRZYŁĄCZA 

W ZAKRESIE WYKONANIA,PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGOI/LUB KANALIZACYJNEGO (NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ),WPIĘCIA DO 
ISTNIEJĄCEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ I/LUB KANALIZACYJNEJ(NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ) PRÓBY SZCZELNOŚCI, PRZEGLĄDU I 

ZAWARCIA UMOWY NA DOSTAWĘ WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW. 
 

dla nieruchomości położonej przy ulicy nr w  

nr KW lub nr działki (niepotrzebne skreślić) 

 
Przetw arzanie danych osobowych przez Przedsiębiorstwo jest niezbędne do w ykonania umow y, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do 

podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umow y zgodnie z art. 6 ust.1 lit. b Rozporządzenia Pa rlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kw ietnia 2016 r. w  sprawie ochrony osób f izycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w  sprawie 
sw obodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). 

 

Tożsamość potwierdzono na podstawie: 

Nazwa dokumentu  Seria i numer  Data wy dania  

 

Podpis wnioskodawcy lub inwestora 
(niepotrzebne skreślić) 

Warunki płatności – proszę o wystawienie faktury VAT na: 

wnioskodawcę 

inwestora 

Zgodnie ze zobowiązaniem poniesienia kosztów usługi. 
 

Załączniki do Wniosku: 

kopia aktu notarialnego w łasności nieruchomości lub kopia dokumentu stw ierdzającego inny tytuł prawny (niepotrzebne skreślić) , 

kopia zaśw iadczenia o braku sprzeciwu na zgłoszenie budowy lub kopia decyzji o pozw oleniu na budow ę przyłącza (niepotrzebne skreślić), 

kopia uzgodnienia ZUDP lub uzgodnienia kolizji projektow anego przyłącza z właścicielami mediów  (niepotrzebne skreślić),  

decyzja zarządcy drogi o w yrażeniu zgody na zajęcie pasa drogowego, a w przypadku dróg niepublicznych pisemnej zgody w łaściciela drogi lub 

terenu na w ejście na jego teren, nie będący w  dyspozycji inw estora w celu wykonania przyłącza, 

kopia uzgodnienia ZWiK w  Paczkowie wraz z planem sytuacyjnym z projektu budow lanego przyłącza,  

w  zakresie zawarcia umow y osoba prawna lub instytucja powinna dołączyć dokumenty rejestrowe: 

kopia decyzji nadania numeru NIP I REGON, 

kopia w pisu z KRS lub zaświadczenie o prow adzeniu działalności (niepotrzebne skreślić).

    

 

Numer 
kontrahenta: 
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 UWAGA! Wniosek należy w ypełnić czytelnie. Wniosek nieczytelny, nieprawidłowo wypełniony lub niekompletny(brak w ymaganych załączników) będzie 

zw rócony wnioskodawcy celem uzupełnienia. 

Oświadczenie 
 

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze 

działania ZWiK w Paczkowie. 

 
Podpis wnioskodawcy lub inwestora 

(niepotrzebne skreślić) 

Zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych w ZWiK Paczków.  

               

                             
Podpis wnioskodawcy lub inwestora 

(niepotrzebne skreślić) 

 

 
W zakresie zawarcia umowy pomiędzy ZWiK Paczków , a osobą prawną: 

Oświadczenie 

Oświadczam, że 

dla nieruchomości położonej przy ulicy nr w  

 

nr KW lub nr działki (niepotrzebne skreślić) 

1. Woda pobierana będzie na cele (postaw ić znak X): 

zaopatrzenie gospodarstwa domowego 

zaopatrzenie lokalu użytkowego I gospodarstwa domowego(budynek o charakterze mieszkalno-usługowym) 

 
 

2. Ścieki odprowadzane do kanalizacji miejskiej będą miały charakter ścieków(postawić znak X) 

bytowych1
 

przemysłowych2
 

Podpis wnioskodawcy lub inwestora 
   (niepotrzebne skreślić) 

 
1.  Ścieki bytowe –ścieki z budynków mieszkalnych zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej powstające w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz 

ścieki o zbliżonym składzie pochodzące z tych budynków ( Dz.U. z 2017 r. poz.308 z późn. zm). 

2.  Ścieki przemysłowe- ścieki, nie będące ściekami bytowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi, powstałe w związku z prowadzoną przez zakład działalnością handlową, przemysłową, składową, 

transportową lub usługową ,a także będącą ich mieszaniną ze ściekami innego podmiotu odprowadzane urządzeniami kanalizacyjnymi tego zakładu( Dz.U. z 2017 r. poz.308 z późn. zm). 

Pouczenie: 

1. Brak zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę/odprowadzeni e ścieków stanowi nielegalne korzystanie z usług i wiążę się z sankcjami przewidzianymi prawem 

2. W przypadku pobierania wody do celów zaopatrzenia lokali użytkowych należy dołączyć wykaz tych lokali I określić procentowy udział w zużyciu wody 3.W przypadku odprowadzania ścieków 

przemysłowych do miejskiej sieci kanalizacyjnej wnioskodawca-inwes tor/pełnomocni k zobowiązany jest do zawarcia z ZWiK w Paczkowie w trybie natychmiastowym właściwej umowy o odprowadzaniu 

ścieków przemysłowych. Nie zawarcie powyższej umowy wiążę się z sankcjami przewidzianymi prawem. 


