
ST R Z E L E C K I E  WO D O C IĄG I  I  KA N A L I Z A C J A  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ  ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
u l .  Mickiewicza  10;  47–100 Strzelce  Opolskie  

        NIP  756–10-03-146                                                                      Regon 530997537 
 

tel./fax:  

77/461 27 08;  
77/461 39 65 
tel. alarmowy: 994; 
77/461 96 97 
serwis internetowy: 

www.swik.com.pl 
email:  

swik@swik.com.pl; 
poczta@swik.com.pl  

 
Strzelce Opolskie dn. ……………………………… 

 
W N I O S E K 

o zapewnienie dostawy wody i/lub odprowadzania ścieków*  
oraz określenie warunków podłączenia 

 
Proszę o wydanie zapewnienia dostawy wody* i/lub odbioru ścieków* dla inwestycji: 

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

............................................................................................................................................................ 
podać rodzaj obiektu, budynku (projektowanego, istniejącego) lub działki 

w miejscowości ………………………………… przy ulicy ……………………………………….. 

 nr działki ............................................................................................... obręb .................................................. 
 

Wysokość zabudowy – ilość kondygnacji najwyższego obiektu - ………………………………… 

 

Dla budynków mieszkalnych (osiedli mieszkaniowych) – ilość mieszkańców - ………………….. 
 

Ilość zamieszkałych / zatrudnionych osób ......................................................................................... 
 

 
 
 
 
 

WNIOSKODAWCA  INWESTOR 

Imię i Nazwisko/Nazwa* (drukowanymi literami)  Nazwa 
 

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

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

 

 

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

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

 

Adres..................................................................................... 

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

 
 

Adres..................................................................................... 

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

Tel. kontaktowy  .......................................................................                          Tel. kontaktowy  ....................................................................... 

Adres e-mail  .............................................................................                          Adres e-mail  ............................................................................. 

ZAPOTRZEBOWANIE WODY Z WODOCIĄGU 

Na cele 
Średnie dobowe 

[m3/d] 
Max dobowe 

[m3/d] 
Max chwilowe 

[dm3/s] 

obecnie docelowo obecnie docelowo obecnie docelowo 

I. Bytowe       

II. Przemysłowe       

III. Inne**        



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 (t.j. Dz.U.2019.0.1437 z późniejszymi zmianami, art. 2 ust 9); 

2. Ścieki przemysłowe – ścieki niebędące ściekami bytowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi będącymi skutkiem opadów atmosferycznych, 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 (t.j. Dz.U.2019.0.1437 z późniejszymi zmianami, art. 2 ust 11);  
Uwaga - w przypadku ścieków przemysłowych, do wniosku należy dołączyć zestawienie charakterystycznych parametrów składu ścieków. 

*     Niepotrzebne skreślić;     **   Określić cel (np. podlewanie, instalacja ppoż.);  ***   Zaznaczyć właściwe 

UWAGA! Wniosek należy wypełnić czytelnie. Wniosek nieczytelny, nieprawidłowo wypełniony lub niekompletny (brak 
wymaganych załączników) będzie zwrócony wnioskodawcy celem uzupełnienia. 

ILOŚĆ ŚCIEKÓW ODPROWADZANYCH DO KANALIZACJI SANITARNEJ 

Rodzaj ścieków 
Średnie dobowe 

[m3/d] 
Max dobowe 

[m3/d] 
Max chwilowe 

[dm3/s] 
W tym ścieki-z wody z 
własnego ujęcia [m3/d] 

obecnie docelowo obecnie docelowo obecnie docelowo obecnie docelowo 

I. Bytowe1         

II. Przemysłowe2         

 

Planowany termin rozpoczęcia poboru wody/odprowadzania ścieków* ........................................ 
Uwagi: .................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................. 

Załączniki***: 
□   2 egz. aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej z zaznaczoną lokalizacją działki, obiektu; 

□  upoważnienie właściciela/inwestora dla pełnomocnika; 

□  zestawienie parametrów zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych (skład); 

□ koncepcja zagospodarowania przestrzennego działki z zaznaczoną zabudową wraz układem drogowym; 

□  ……………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Uwagi***: 
□ Proszę o przesłanie warunków technicznych pocztą; 

□ Warunki techniczne odbiorę osobiście w Pionie Technicznym 
 

................................................ 
   PODPIS WNIOSKODAWCY 
 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z Art. 13 RODO z dnia 27 04.2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) SWiK Sp. z o.o. informuje, iż: 

1. Administratorem Pani/-a danych osobowych są SWiK Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 10, 47-100 Strzelce Op. (dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych – 

iod@swik.com.pl). 

2. Pani/-a dane osobowe będą przetwarzana na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. Dane 

osobowe będą przetwarzane w zakresie i celu niezbędnym do realizacji przedmiotu wniosku, w tym obowiązków prawnych ciążących na SWiK Sp. z o.o., wykonania 

zadania realizowanego w interesie publicznym, zawarcia i wykonania umowy, a także podjęcia działań przed zawarciem umowy lub w celu dochodzenia lub obrony 

przed roszczeniami. 

3. Odbiorcami Pani/-a danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie prawa.  

4. Osoba fizyczna ma prawo: dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia 

sprzeciwu, cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

5. Pani/-a dane osobowe przechowywane będą w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez SWiK Sp. z o.o.,  przez okres niezbędny dla wykonania czynności 

związanych z przedmiotem wniosku 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. 

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do podjęcia działań związanych z przedmiotem wniosku.  

7. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych dostępnych jest na stronie internetowej SWiK Sp. z o.o.(www.swik.com.pl). 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
 
 
         ................................................ 
   PODPIS WNIOSKODAWCY 

ILOŚĆ WÓD OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH ODPROWADZANYCH  
DO MIEJSKIEJ KANALIZACJI OGÓLNOSPŁAWNEJ 

Rodzaj powierzchni Wielkość powierzchni 
[ha] 

Przewidywana wielkość 
spływu wód opadowych 

[dm3/s] 

Dachy   

Tereny utwardzone (drogi / place / parkingi itp.)   

Tereny zielone   

Inne (jakie)   

Razem   


