
Rabka-Zdrój, dnia .................................... 
 
Inwestor : 
.....................................................................................

nazwisko i imię / nazwa 
.....................................................................................

ulica 
.....................................................................................

kod pocztowy i miejscowość 
.....................................................................................

telefon kontaktowy / e-mail 
.....................................................................................

PESEL / NIP 

Adresat : 
 
 
 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 
ul. Zaryte 141a 

34-700 Rabka-Zdrój 
 

 
 

WNIOSEK 
O WYDANIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA NIERUCHOMOŚCI 

DO SIECI WODOCIĄGOWEJ* I/LUB KANALIZACYJNEJ* 
 

 
 
 Proszę o wydanie warunków przyłączenia (umowy przyłączeniowej) do sieci wodociągowej* / 
kanalizacyjnej* dla nieruchomości położonej w Rabce-Zdroju przy ul. 
.............................................................................................................................. 
........................................... nr ..............             nr ew. działki : .............................................. 

 
Prawo do dysponowania w/w nieruchomością 

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

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

Informacja o obecnym i planowanym zagospodarowaniu nieruchomości 
 

Rodzaj obiektu tak** nie** 
Istniejący jednorodzinny budynek mieszkalny    

Projektowany jednorodzinny budynek mieszkalny    

Istniejący wielorodzinny budynek mieszkalny   

Projektowany wielorodzinny budynek mieszkalny    

Działka rekreacyjna   

Obiekt handlowy lub handlowo-usługowy   

Obiekt produkcyjny   

Inny : ................................................................................................................   
 

Zapotrzebowanie na wodę 

Średnie dobowe 
[m³/d] 

Max. dobowe 
[m³/d] 

Max. sekundowe 
[m³/d] 

Woda z własnego 
ujęcia [m³/d] 

 

obecnie docelowo obecnie docelowo obecnie docelowo obecnie docelowo 

I. Socjalno-bytowe         

II. Technologiczne         

III. P.pożarowe x x x x x x dm³/s dm³/s 

Ilość ścieków odprowadzanych do kanalizacji 

I. Bytowe¹         

II. Przemysłowe²         
 
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 ; 



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 będące ich mieszaniną ze ściekami innego podmiotu, 
odprowadzane urządzeniami kanalizacyjnymi tego zakładu 

 
Zobowiązanie poniesienia kosztów usługi 

 
 Proszę o wystawienie faktury VAT za powyższą usługę. Zobowiązuję się do dokonania płatności w 
terminie określonym na fakturze. 
 

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

(podpis wnioskodawcy –  inwestora)                  
Załączniki : 
1. Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500 z zaznaczoną granicą nieruchomości, która ma być przyłączona do sieci, dojazdem do działki i 

planowanym usytuowaniem obiektu - ...... egz 
2. .........................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................. 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
* Niepotrzebne skreślić 
**  We właściwym polu postawić znak „X” 
 
 

OŚWIADCZENIE 
(dotyczy osób fizycznych objętych ochroną danych osobowych) 

 
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych powyżej moich danych osobowych przez ZWiK SP. z o.o. w Rabce-Zdroju w celu 
archiwizacji niniejszego wniosku na usługi. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że mam prawo żądania informacji o zakresie przetwarzania 
moich danych osobowych, prawo dostępu do treści tych danych, uzupełnienia, uaktualnienia i sprostowania danych, gdy są one niekompletne, 
nieaktualne lub nieprawdziwe. Mam prawo również wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych w wymienionym celu. 

 
 

..................................................................... 
(podpis wnioskodawcy –  inwestora)                  

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. informuje : 
1. Administratorem zebranych danych osobowych jest ZWiK Sp. z o.o. w Rabce-Zdroju. Dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 

sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) w celu realizacji niniejszego wniosku na usługę. 
2. Dane będą udostępniane jedynie uprawnionym podmiotom, w okolicznościach przewidzianych w powszechnie obowiązujących 

przepisach. 
3. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści tych danych oraz ich poprawiania. 
4. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji niniejszego wniosku. 


