……………………………………………………

Pabianice dn…………………………

……………………………………………………
(Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu gospodarczego)

……………………………………………………

Potwierdzenie złożenia w ZWiK Sp. z o.o.
Data: ………………………………..

……………………………………………………
(Adres do korespondencji lub siedziba finny)

e-mail: ……………………………..……………
………………………………………
(Imię i i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktu

Pieczątka kancelarii i podpis

……………

Tel:

Odbiór: osobisty w BOK/ wysyłka listem

Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o.
ul. Warzywna 3
95-200 Pabianice
Proszę o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla
nieruchomości zlokalizowanej w ……………………………………................
ul. ………………………………..…….. (działka nr………………obręb …....)
1. Wnioskuję o określenie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
obiektu (niepotrzebne skreślić):




istniejącego / projektowanego
mieszkalnego jednorodzinnego / wielorodzinnego
usługowego w zakresie:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………



produkcyjnego w zakresie:
……………………………………..……………………………………………
………………………………………………………………………………….



innego:
……………………………………………………………………………………
………………………………….………………………………………………

2. Dla potrzeb w/w obiektu przewiduje następujące zapotrzebowanie 1 :


Woda dla celów bytowych



Woda dla celów technologicznych (usługowych lub produkcyjnych)
……….m3/dobę, ………. l/s



Woda do celów p.poż

……….l/s



Ścieki bytowe

……….m3/dobę, ………. l/s



Ścieki przemysłowe

……….m3/dobę, ………. l/s



Wody opadowe

………. l/s

………m3/dobę, ………. l/s

3. Informacje o jakości ścieków planowanych do odprowadzania 2
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
4. Dodatkowe informacje mające wpływ na określenie warunków przyłączenia, a dotyczące
istniejących obiektów:
Obiekt posiada zasilanie w wodę (podać, z jakiego źródła)
………………………………………………………………………………………….…..
Obiekt odprowadza ścieki (podać dotychczasowy odbiornik).
………………………………………………………………………………………….…..
5. Do wniosku załączam szkic sytuacyjny (plan zabudowy) pokazujący odległości
przyłącza od pozostałego uzbrojenia terenu.
6. Wnioskodawca/pełnomocnik oświadcza, iż zapoznał się z klauzulą informacyjną Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach, będącego administratorem
danych osobowych, która została zamieszczona na jaj stronie internetowej lub w Biurze
Obsługi Klienta.

……………………………….
(Podpis właściciela lub osoby
upoważnionej do reprezentowania)
Instrukcja wypełniania:
1

Dla domów jednorodzinnych
standardowe ilości wody dla celów bytowych:
 0,12m3/dobę na osobę
 0,7 l/s
standardowe ilości ścieków bytowych:
 0,12m3/dobę na osobę
 2,0 l/s

Dla domów jednorodzinnych odprowadzających tylko ścieki bytowe punktu 3 nie
wypełniać

2

