
Tworóg, dnia …………………. 

Wnioskodawca 
 

……………………………………… 
imię i nazwisko/nazwa firmy 

 

……………………………………… 

ulica                                                                                          Zakład Usług Komunalnych  

                                                                                                             Tworóg Sp. z o.o. 

……………………………………….                                               ul. Zamkowa 16 

kod pocztowy, miejscowość                                                                         42-690 Tworóg 
 

………………………………………. 
telefon 

 

WNIOSEK  

o zapewnienie dostawy wody oraz ustalenie warunków technicznych podłączenia  

do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. 

1. Zwracam się o: 

□  zapewnienie dostaw wody 

□  zapewnienie odbioru nieczystości ciekłych 
 

2. Określenie warunków technicznych rozbudowy sieci/przyłącza: 

□ wodociągowego 

□ kanalizacyjnego 
 

dla budynku:  
 

□ istniejącego 

□ projektowanego 

 

Zlokalizowanego w miejscowości ………………………………. przy ulicy……………… 

nr działki……………………. 
 

3. Rodzaj obiektu: 

□ budynek mieszkalny jednorodzinny 

□ budynek mieszkalny wielorodzinny 

□ obiekt handlowy 

□ inny ………………………………………. 
 

4. Charakterystyka zużycia wody: 

Prognozowane zużycie wody:  

- bytowe           Qśr =………….m3/miesiąc 

- produkcyjne   Qśr =………….m3/miesiąc 

- inne cele        Qśr =………….m3/miesiąc 



 

5. Charakterystyka odprowadzania ścieków: 

 

 a) odprowadzenia ścieków nastąpi do: 

- sieci kanalizacyjnej* 

- własnej oczyszczalni ścieków* 

- zbiornika bezodpływowego* 

b) prognozowana ilość ścieków:  

- bytowe             Qśr =………….m3/miesiąc 

- przemysłowe   Qśr =………….m3/miesiąc 

- inne cele          Qśr =………….m3/miesiąc  

 

6. Rodzaj i wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych**: 

 

Lp. Rodzaj zanieczyszczeń Ilość zanieczyszczeń Uwagi o jakości ścieków 

    

    

 
 

7. Załączniki do wniosku: 
 

mapa: ……………………………………… 

inne: ……………………………………….. 

 

Zobowiązuję się do uregulowania należności wg obowiązującej opłaty na podstawie 

wystawionej faktury. 

 

………………………… 
(podpis wnioskodawcy) 

 

Oświadczam, że jestem właścicielem wyżej wymienionej nieruchomości 
(akt notarialny, wypis z rejestru do wglądu) 

 

                                           …..……..……… dnia……………..        ………………………….. 
                                                            (miejscowość)                                                              (podpis wnioskodawcy) 

 

 

*właściwe skreślić 

** należy wypełnić w przypadku odprowadzenia ścieków innych niż socjalno-bytowe 

 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych. 

Zgodnie z art.24 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016 r poz.922) informuję, że Administratorem Danych 

Osobowych jest Zakład Usług Komunalnych Tworóg Spółka z.o.o. z siedzibą w Tworogu przy ul. Zamkowej 16, 42-690 Tworóg. Dane osobowe przetwarzane 

są w celu niezbędnym dla działalności Przedsiębiorstwa tj. zawierania i realizacji umów, określenia warunków przyłączenia do sieci wod.-kan., realizacji zleceń 

oraz wystawiania faktur rozliczeniowych za wykonane usługi. 

Informujemy, że posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania 

danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie można dokonać realizacji zadań wyżej określonych. 

  

 …………………………………………… 
           czytelny podpis wnioskodawcy  

                      lub osób reprezentujących wnioskodawcę 


