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Kudowa-Zdrój, dn. ……..…………………… 

 
WNIOSEK O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACYJNEJ 

 

 

Nazwisko i imię / Nazwa        ………………….…..…….……………………..………………….……….. 

Adres zamieszkania /Siedziba  ……………………………...……….……………..……………….……….. 

Adres do korespondencji  ………………………………….……………………………………………  

PESEL  ………………………...……………..….   NIP/REGON* ………………………….......…………………… 

 
 

Proszę o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej dla nieruchomości  

położonej przy ul.  ……………………...….………………………..……….……….. działka nr ……….…………… 

 

1. Przeznaczenie wody na cele ………………………………..…………………..…………………………………. 

2. Ilość odprowadzanych ścieków: 

a) ścieki bytowe ………..….. m3/d  b) ścieki przemysłowe ………………. m3/d 

skład ścieków przemysłowych: 

  BZT5 ……………………………………. 

  ChZT ………………………………….... 

  Zawiesina ogólna ………………………. 

  Azot ogólny …………………………….. 

  Metale ciężkie ………………………….. 

  pH …………………………………….... 

  temperatura 0C …………………………. 
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3. Charakterystyka techniczna obiektu, do którego doprowadzana będzie woda, z którego odprowadzane 
będą ścieki: 

a) Powierzchnia użytkowa: ………………………..m2 

b) Ujęcie własne:  *TAK  *NIE 

c) wyposażenie sanitarne: 

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

wanna  ………………..szt natrysk  ……………..szt 

ubikacja ………………..szt inne …….……….……… szt 

d) Sposób przygotowania ciepłej wody ……………………..……………………..… 

e) Ilość zamieszkałych/zatrudnionych osób …………..………..  

f) Powierzchnia działki ogółem   ………………….m2 

  w tym: powierzchnia zabudowy  ………………….m2 

    powierzchnia terenów zielonych ……………….....m2 

  g) Proponowany termin rozpoczęcia poboru wody:  …………………………...………... 

 
 
• Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych  przez  Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji 

w Kudowie-Zdroju  w celach związanych wyłącznie  działalnością handlową i statutową. Przysługuje mi prawo wglądu w te dane, 

ich poprawiania lub uzupełniania. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych przysługuje mi prawo do usunięcia danych po zakończeniu 

umowy. 

• Wyrażam zgodę na przechowywanie danych osobowych moich w zakresie danych statystycznych i niezbędnych dla zachowania informacji 

odtworzeniowych dokumentacji i informacji o nim samym. 

• Wyrażam zgodę na przetwarzanie wizerunku mojego związanego z rejestracją video dla potrzeb bezpieczeństwa  na terenie Kudowski Zakład 

Wodociągów i Kanalizacji w Kudowie-Zdroju w Kudowie-Zdroju. 

 
 
 
 
 
             
        …………………………………………... 
 
* Właściwe  zakreślić         (podpis) 
 
* Załączniki: 
       a) Mapa sytuacyjno-wysokościowa 
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