
 

Tomaszów Maz., ___________________  
Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej  
w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o. 
ul. Kępa 19 
97-200 Tomaszów Mazowiecki 

 

WNIOSEK 
o wydanie warunków przyłączenia do sieci wod.–kan. 

DANE PODMIOTU UBEGAJĄCEGO SIĘ O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI 

 
1. Imię  i nazwisko / Nazwa:……………………………………………………………………………. 

 
2. Adres zamieszkania/siedziby podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci:…………… 

 
……………………………………………………………………………………………………………………. 

 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
3. Dane kontaktowe (Nr tel………………………………………………………………….…………… 

 
OKREŚLENIE  POTRZEB  PODMIOTU UBEGAJĄCEGO SIĘ O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI 

 
4. Informacja o przeznaczeniu i sposobie wykorzystywania nieruchomości/obiektu (należy 
zaznaczyć właściwy kwadrat): 
 

❑budynek mieszkalny jednorodzinny     
 

 ❑zabudowa zagrodowa        
 

❑inna zabudowa jaka …………………………………………………………………………………………… 
 
5. Lokalizacja nieruchomości lub obiektu który ma zostać przyłączony / Adres / :  
 
- ulica ……………………………………………………………………………………………………………… 

 
-  Nr działki ……………………………………………………………………. obręb ………….……………… 

 
6. Maksymalne dobowe zapotrzebowanie wody**:   

 

Qd  = ..................................... [m3/d] - cele bytowe 

 
Qd  = ..................................... [m3/d] - cele technologiczne 

 
Qd  = ..................................... [m3/d] - cele przeciwpożarowe 

 
Qd = ..................................... [m3/d] - cele inne 

7. Maksymalny przepływ wody średniodobowy i maksymalny godzinowy**:  

Qśd = .................................... [m3/d] 

Qh = ..................................... [m3/h] 

 . 
8. Maksymalny dobowy przepływ odprowadzanych ścieków**: 

 

Qśd = ..................................... [m3/d]- bytowe 



 

Qśd = ..................................... [m3/d]- przemysłowe 

9. Rodzaj ścieków (należy zaznaczyć właściwy kwadrat): 
 

     Ścieki bytowe 
     Ścieki  przemysłowe 

 
10. W przypadku odprowadzania ścieków przemysłowych należy podać wartości ładunków 
zanieczyszczeń (mg/l) oraz zastosowane lub planowane do zastosowania urządzenia 
podczyszczające te ścieki**: 

 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

11. W przypadku odprowadzania wód opadowych i roztopowych do miejskiej sieci kanalizacji 
deszczowej należy podać**: 
 
- powierzchnia terenu - ………………………………………………........................................m2 
 
- powierzchnia dachów -……………………………………..…………………………………….m2 
 
- powierzchnia terenu utwardzonego (kostka, beton itp.) - ………........................................m2 
 
- urządzenia do retencjonowania wód opadowych i roztopowych………………………….…m3 
  
12. Planowany  termin rozpoczęcia budowy: 
 

• przyłącza wodociągowego                od  …....….……………………. 
 

• przyłącza kanalizacji sanitarnej od  ……………………………… 
 

• przyłącza kanalizacji deszczowej od  ……………………………… 
 

 
13. Nieruchomość  posiada  własne ujęcie  wody :      

      Tak 

       Nie 
______________________________ 

     (podpis)  

W załączeniu:  
 

1. plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci 
oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu.* 

 
Zaleca się dołączenie do niniejszego wniosku:  
 

1. plan sytuacyjny na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego 
zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zgodnie z art.29a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.). 

 
OŚWIADCZENIE  OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O PRZYŁĄCZENIE 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku w celu podjęcia 
działań niezbędnych do przyłączenia mojej nieruchomości do sieci, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku  
o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000) oraz zgodnie klauzulą informacyjną załączoną  
do niniejszego wniosku.  

 
 …………………………….… 

                          podpis 
* zgodnie z art. 19a ustawy z dn. 13 lutego 2020r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw  
(Dz.U. 2020r. poz.471) 
** informacja z dokumentacji projektowej lub wyliczona przez projektanta 


