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Zakład Wodociągów i Kanalizacji  

Gminy Złotów Sp.z o.o.  

  
Złotów, dnia____________________ r.  

 
ul. Leśna 7, 77-400 Złotów 
NIP: 767-15-68-292  
tel.    67 265 11 00     Nr ____/_______ 
fax:   67 265 11 00 
www.zwikgz.pl 
 

 

 

WNIOSEK 
     o wydanie warunków przyłączenia do gminnej sieci wodociągowej*, kanalizacji sanitarnej* 

 
DANE ZLECENIODAWCY  
1. Nazwa pełna firmy* / imię i  nazwisko*:______________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 

Przedstawiciel:_______________________________________________________________________________________ 
 

Adres siedziby*/ adres zamieszkania* :  _________________________________________________________________ 

Adres do korespondencji:  _____________________________________________________________________________ 

Tel. kontaktowy: ______________________________________NIP(firma): ____________________________________ 
 

Adres e-mail: ________________________________________________________________________________________ 

 
DANE OBIEKTU BUDOWLANEGO  
2. Adres istniejącego*/ projektowanego* obiektu budowlanego (nr działki)   ____________________________ 

 __________________________________________________________________________________________ 

3. Rodzaj istniejącego*/ projektowanego* obiektu budowlanego  _____________________________________ 
 

 __________________________________________________________________________________________ 
  

4. Przeznaczenie wody na cele4. 4. Przeznaczenie wody na cele:  bytowe*, przemysłowe*  

- przewidywane miesięczne zapotrzebowanie na wody Q= ___________________________(m³/m-c) 

     - zapotrzebowanie wody na cele p-poż. Q= ____________________________(l/s) 
 

5. Rodzaj odprowadzanych ścieków sanitarnych:  bytowe*, przemysłowe*    
      - przewidywane miesięczne odprowadzenie ścieków bytowych      Q= __________________________(m³ /m-c) 

-przewidywane miesięczne odprowadzenie ścieków przemysłowych Q= __________________________(m³ /m-c) 

 

6. Planowany termin rozpoczęcia poboru wody/odprowadzania ścieków* ______________________________ 

 __________________________________________________________________________________________ 

 

   W przypadku przewidywanej dostawy ścieków przemysłowych należy wypełnić pkt. 7 i 8 niniejszego wniosku. 

 
   7. Jakość odprowadzanych ścieków przemysłowych 

 

Parametr Jednostka miary Ilość 

BZT5 [mgO2/l]  

ChZT [mgO2/l]  

Zawiesina ogólna [mg/l]  

Substancje ekstrahujące z eterem naftowym [mg/l]  
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Azot ogólny [mgN/l]  

Metale ciężkie …………………………. [mg/l]  

Odczyn [pH]  

Temperatura [C°]  

 
   8. Planowane urządzenia podczyszczające ______________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________________ 

 
 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Gminy Złotów Sp. z o.o. w Złotowie - siedziba: 77-400 Złotów, ul. Leśna 7 (ZWiKGZ) informuje, że 

jest administratorem danych osobowych przekazanych w związku z niniejszym wnioskiem/pismem (dane kontaktowe inspektora ochrony 

danych: zwik@zwikgz.pl). Dane osobowe będą przetwarzane przez ZWiKGZ w zakresie i celu niezbędnym do realizacji przedmiotu 

wniosku/pisma, w tym obowiązków prawnych ciążących na ZWiKGZ, wykonania przez ZWiKGZ zadania realizowanego w interesie 

publicznym, zawarcia i wykonania umowy, a także podjęcia przez ZWiKGZ działań przed zawarciem umowy lub w celu dochodzenia lub 

obrony przed roszczeniami. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest jednocześnie niezbędne do podjęcia przez ZWiKGZ 

działań związanych z przedmiotem wniosku/pisma. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych i ich 

sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych osobowych - poprzez przesłanie swojego żądania na adres: zwik@zwikgz.pl, a także prawo do wniesienia skargi 

do organu nadzorczego w związku z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane przez 

okres niezbędny dla wykonania czynności związanych z przedmiotem wniosku/pisma oraz okres wykonania umowy, a także przez okres 

konieczny w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, chyba że przepisy prawa przewidują dłuższy okres ich przechowywania. 

W zakresie określonym prawem, dane mogą być przekazywane operatorom pocztowym, firmom kurierskim, a także spółkom zależnym 

ZWiKGZ, podmiotom świadczącym na rzecz ZWiKGZ usługi doradcze, podmiotom zapewniającym obsługę informatyczną działalności 

ZWiKGZ oraz archiwom.  

Oświadczam, że dobrowolnie i świadomie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ZWiKGZ, jako Administratora Danych Osobowych, 

informacji o numerze mojego telefonu oraz adresu e-mail w celu związanym z usprawnieniem kontaktu Stron. Oświadczam, że 

administrator poinformował mnie, przed wyrażeniem zgody, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, że wycofanie zgody 

nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, i że ewentualne 

wycofanie zgody będzie równie łatwe jak jej wyrażenie. 

 

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych dostępnych jest na stronie internetowej ZWiKGZ pod adresem: 

www.zwikgz.pl. 

 

 

 
        ___________________________________________ 
         (podpis Wnioskodawcy) 

 

 

 

 

 

Załączniki:  
1. Oświadczenie o tytule prawnym do korzystania z nieruchomości. 

2. Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 określająca usytuowanie nieruchomości (np. do celów opiniodawczych). 

3. Szkic poglądowy z naniesioną lokalizacją inwestycji i propozycją przyłączy. 

4. Oryginały do wglądu i kopie – dotyczy firm: 

a) zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego 

b) zaświadczenie o nadaniu numeru NIP 

c) zaświadczenie o nadaniu numeru REGON 

 

 
  
 

* - niepotrzebne skreślić
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