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                                                ........................................................ 
                                                                        (data) 
 

WNIOSEK  O WYDANIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA DO SIECI 

 
 

I. Dane inwestora:  
 

Imię i nazwisko lub nazwa firmy .......................................................................................................................................... 

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

NIP*............................................................................ PESEL ** ……………………………………………………………………………………… 

Tel. kontaktowy:..........................................................e-mail:.............................................................................................. 

 

II. Miejsce przyłączenia: 

miejscowość......................................................................................................................................................................... 

ulica........................................................................................................................................................nr........................... 

nr dz. bud. ...................................................................................................obr................................................................... 
    

III. Informacje o nieruchomości: 
 
Budynek:           – istniejący.                         – projektowany.                                            
 
Rodzaj zabudowy: 
 

       – jednorodzinna.                                                                          – wielorodzinna (ilość kondygnacji) ..............                 

       – obiekty produkcyjne, usługowe.                                            – inna.                 
 

Dodatkowe informacje o inwestycji (opis prowadzonej działalności): 

................................................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................................. 
 
 

IV. Określenie zapotrzebowania na wodę: (proszę zaznaczyć właściwe) 
 

           – woda                                        – zapotrzebowanie wody do celów bytowych: Q śr.d. ...................................m3/d 

           – woda                           – zapotrzebowanie wody do celów technologicznych: Q śr.d. ...................................m3/d 

           – woda                      – zapotrzebowanie wody do celów przeciwpożarowych: Q śr.d. ...................................m3/d 

           – woda                                              – zapotrzebowanie wody do innych celów: Q śr.d. ...................................m3/d 
 

 

V. Określenie ilości i jakości odprowadzanych ścieków: (proszę zaznaczyć właściwe) 

           –  ścieki bytowe                                                                             –  ilość ścieków: Q śr.d. ...................................m3/d 

                 – oświadczam, że ładunek wytwarzanych ścieków bytowych nie będzie odbiegać jakością od  typowych 

ścieków wytwarzanych w gospodarstwie domowym spełniających w próbie średniodobowej poniższe 

parametry: 

 BZT5              -  500 mg O2/l 
 ChZTCr         - 1000 mg O2/l 
 Zawiesina        –  300 mg/l, 
 Temperatura              35oC, 
 pH                  od 6,5 do 9,5 

 



                                                                                                                   

           –  ścieki przemysłowe                                                                 – ilość ścieków: Q śr.d. ...................................m3/d 

                – oświadczam, że ścieki przemysłowe w próbie średniodobowej, nie przekroczą następujących paramentów: 

 BZT5              -  500 mg O2/l 
 ChZTCr         - 1000 mg O2/l 
 Zawiesina        –  300 mg/l, 
 Temperatura              35oC, 
 pH                  od 6,5 do 9,5 
 

Pozostałe wskaźniki spełnią wymagania, o których mowa w:  
1. Obwieszczeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 28 września 2016 r., w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Budownictwa w sprawie sposobu realizacji 
obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do 
urządzeń kanalizacyjnych (Dz.U.2016.1757), 

2. Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie substancji szczególnie 
szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do 
urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (Dz.U.2019.1220). 

 

 
 

VI. Określenie usytuowania przyłącza:  
 

Do wniosku należy dołączyć plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza w stosunku do 

istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu. 

    

 
 

 

Zapoznałem się z INFORMACJĄ W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ 
PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI STAR-WiK Sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim 

                                  
 
                                                                                                                                   
 
                                                                                                                                  ...........................................................................................                                 
                                                                                                                                                                 czytelny podpis Wnioskodawcy                                            
 

* dotyczy podmiotu gospodarczego 
** dotyczy osób fizycznych  

 

 


