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        …………………………, dnia …………………. 

………………………………………………… 

 

………………………………………………… 

 

…………………………………………............. 

 

…………………………………………………. 
(Imię i nazwisko lub nazwa oraz adres zamieszkania  

lub siedziby podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci) 

 

 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych 

Kaliska Sp. z o.o.  

ul. Nowowiejska 2  

83-260 Kaliska 

 

 

WNIOSEK O WYDANIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA DO SIECI 

 

Proszę o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej / kanalizacyjnej* następującej 

nieruchomości: 

1) Wskazanie lokalizacji nieruchomości lub obiektu, który ma zostać przyłączony do sieci, 

w tym adres i numer działki ewidencyjnej, na której się znajduje: 

• adres …………………………………………………………………………………… 

• numer działki ewidencyjnej …………………………………………………………… 

• obręb ewidencyjny ………………………………………………………….................. 

2) Informacje o przeznaczeniu i sposobie wykorzystywania nieruchomości lub obiektu, 

który ma zostać przyłączony do sieci: 

Rodzaj obiektu:  

a) budynek mieszkalny jednorodzinny* 

b) budynek mieszkalny wielorodzinny* 

c) inny (podać rodzaj obiektu* ……………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………. 

 Stan obiektu: 

a) projektowany* 

b) istniejący* 

c) inny (jaki) * ………………………………………………………………………………… 

 

Dodatkowe informacje: ……………………………………………………………………........ 

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

 

3) Określenie dobowego zapotrzebowania na wodę z podziałem na wodę do celów 

bytowych, technologicznych, przeciwpożarowych oraz innych, z uwzględnieniem 

przepływów średniodobowych i maksymalnych godzinowych oraz wielkości ładunku 

zanieczyszczeń: 
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1) Maksymalne dobowe zapotrzebowanie wody: 

Qd=  ………………. (m3/d) - cele bytowe 

Qd=  ……………….. (m3/d) - cele technologiczne 

Qd=  ……………….. (m3/d) - cele przeciwpożarowe 

Qd=  ………………. (m3/d) - cele inne (jakie) …………… 

…………………………………………………………….. 

 

2) Maksymalny przepływ wody średniodobowy  

i maksymalny godzinowy: 

Qśd=…………………………………… (m3/d) 

Qh= ……………………………………. (m3/h) 

 

4) Określenie ilości i jakości odprowadzanych ścieków z podziałem na ścieki bytowe  

i przemysłowe: 

• Maksymalny dobowy przepływ odprowadzanych ścieków  Qśd = ……………… (m3/d) 

• Rodzaj ścieków: 

a) Ścieki bytowe* 

b) Ścieki przemysłowe* 

• Jakość odprowadzanych ścieków: …………………………………………………………… 

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

• Wielkości ładunku zanieczyszczeń …………………………………………………………… 

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

 

5) 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. 

 

Załączniki: 

a) ……………………………………. 

b) ……………………………………. 

 

……………………………… 

        /Podpis wnioskodawcy/ 

 

Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Kaliska Sp. z o.o. 

reprezentowana przez Prezesa Zarządu, z siedzibą przy ul. Nowowiejskiej 2, 83-260 Kaliska. Pani/Pana dane 

przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych). Informujemy, że w siedzibie PUK Kaliska Sp. z o.o., znajdzie Pani/Pan pełne informacje  

o regułach przetwarzania danych osobowych, w tym informacje o przysługujących Pani/Panu prawach oraz  

o sposobie ich wykonania. 


