
ZLECENIE WYDANIA WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA 
 

 
 
 
 

       Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach Sp. z o.o.   
       ul. Hubalczyków 1, 05-091 Ząbki 

ZLECENIE WYDANIA  

WARUNKÓW TECHNICZNYCH  

przyłączenia obiektu budowlanego do zewnętrznej 
sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej 

 
 
 
 
 

(data wpływu / nr kancelaryjny) 

 
 
DANE ZLECENIODAWCY 

1. Imię i nazwisko / Nazwa pełna firmy                                                                                 2. Telefon         
 
 

3. Adres siedziby / Adres zamieszkania 
 
 

 
 
DANE OBIEKTU BUDOWLANEGO 

3. Rodzaj istniejącego / projektowanego obiektu budowlanego 
 
 

4. Adres / lokalizacja istniejącego / projektowanego obiektu budowlanego 
 
 

5. Maksymalne dobowe zapotrzebowanie wody: 
 

Qd max = ............. [m³/dobę] (0,1m3 na jedną osobę) 

6. Wymagane ciśnienie wody w miejscu przyłączenia: 
 

P = ............ [MPa] (min. 0,2 MPa) 

7. Maksymalny dobowy przepływ odprowadzanych ścieków: 
 
 

Qd max = ............. [m³/dobę] (0,1m3 na jedną osobę) 

8. Rodzaj ścieków (należy zaznaczyć właściwy kwadrat): 

    □ Ścieki bytowe 

    □ Ścieki przemysłowe 

9. Planowany termin: 
 poboru wody                 od   ............................................. 
 dostarczania ścieków    od   ............................................. 

10. Nieruchomość posiada własne ujęcie wody: 

    □ TAK 

    □ NIE 

11. Do zlecenia dołączam: 

 

    □ aktualną mapę sytuacyjną, określającą usytuowanie nieruchomości, w skali 1:500 lub 1:1000 - 1 egz., 

    □ odpis z właściwego rejestru (z KRS-u lub odpis z rejestru działalności gospodarczej), 

    □ parametry dostarczanych ścieków (w przypadku dostawców ścieków przemysłowych), 

    □ dokument stwierdzający stan prawny nieruchomości, której dotyczy wniosek. 
 

 
Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Państwa 
danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach Sp. z o.o. z siedzibą przy 

ul. Hubalczyków 1, 05-091 Ząbki.  

To, w jakich celach przetwarzamy Państwa dane wynika z przepisów prawa. 
Szczegółowo kwestie te opisujemy na stronie internetowej www.pwikzabki.pl w zakładce "Strefa Klienta", dostępne są 

również na tablicy ogłoszeń w siedzibie spółki. 



Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością  

na cele budowlane ( budowy przyłącza wodociągowego / kanalizacyjnego ) 

 

Ja, niżej podpisany(a) …......................................................................................................................., 
(imię i nazwisko osoby ubiegającej się o wydanie pozwolenia na budowę albo osoby umocowanej 

do złożenia oświadczenia w imieniu osoby prawnej ubiegającej się o wydanie pozwolenia na budowę) 

legitymujący(a) się ….................................................................................... ......................................., 
(numer dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość i nazwa organu wydającego) 

urodzony(a) dnia ...............................  w ….........................................................................................., 
                   (data)      (miejsce) 

zamieszkały(a) ................................ .................................................................................................... , 
(adres) 

po zapoznaniu się z art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 
2003 r. Nr 207, poz. 2016, z późniejszymi zmianami.), 

oświadczam, że posiadam prawo do dysponowania nieruchomością oznaczoną w ewidencji gruntów 

i budynków jako działka (i) nr .......................... w obrębie ewidencyjnym ...... - ......  w jednostce 

ewidencyjnej Ząbki. 

na cele budowlane, wynikające z tytułu: 

 własności, 

 współwłasności …............................................................................................................, 
     (wskazanie współwłaścicieli — imię, nazwisko lub nazwa oraz adres) 

oraz zgodę wszystkich współwłaścicieli na wykonywanie robót budowlanych objętych wnioskiem o 

pozwolenie na budowę z dnia ….........., 

 użytkowania wieczystego …....................................., 

 trwałego zarządu …..................................................,  (Należy wskazać właściciela nieruchomości.) 

 ograniczonego prawa rzeczowego ….......................,  (Należy wskazać właściciela nieruchomości.) 

 stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienie do wykonywania robót i obiektów 

budowlanych ….........................................., (Należy wskazać właściciela nieruchomości.) 

wynikające z następujących dokumentów potwierdzających powyższe prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane …....................................................                                       

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

( Należy wskazać numer dokumentu, z którego wynika tytuł do dysponowania nieruchomością na cele budowlane) 

Oświadczam, że posiadam pełnomocnictwo z dnia …............. do reprezentowania osoby 
prawnej ….......................................... upoważniające mnie do złożenia oświadczenia 
               (nazwa i adres osoby prawnej) 

o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w imieniu osoby 
prawnej. Pełnomocnictwo przedstawiam w załączeniu. 

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, 
potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwości danych zamieszczonych powyżej. 

 

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

     (miejscowość, data)         (podpis/y) 


