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„Wodociągi Słupsk” Spółka z o.o. 
ul. Elizy Orzeszkowej 1  76-200 Słupsk 
NIP: 839-000-55-92 

Tel: 59 84-18-301 
 
Dział prowadzący sprawę: 
Dział Planowania i Rozwoju Infrastruktury  
59 84-18-335, 336, 337 lub 338  
 
Serwis internetowy:www.wodociagi.slupsk.pl 
e-mail: techniczny@wodociagi.slupsk.pl 

Data wniosku*: ……………..…………… 
 

 
 

 

…………………………………………………. 
Data wpływu do „Wodociągi Słupsk” 

 
…………………………………………………. 

Numer DP 

Sposób odbioru warunków*:□ osobisty  □ listowny □ listowny + e-mail (skan warunków) 

Wnioskodawca-Inwestor* 
Imię i Nazwisko/Nazwa firmy  
 

Adres zamieszkania / siedziba* 
Miejscowość: 
 

Kod/Poczta 

Ulica: Nr budynku  
 

Nr lokalu  

Numer telefonu**:  
 

e-mail (w przypadku odbioru warunków drogą elektroniczną)* 
wypełnić drukowanymi literami 

NIP (dot. firm) 
 

Pełnomocnik 
Imię i Nazwisko/Nazwa firmy  
 

Adres zamieszkania / siedziba* 
Miejscowość: 
 

Kod/Poczta 

Ulica: Nr budynku  
 

Nr lokalu  

Numer telefonu**:  
 

e-mail (w przypadku odbioru warunków drogą elektroniczną)* 
wypełnić drukowanymi literami 

NIP (dot. firm) 
 

Wniosek o warunki techniczne przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej  
budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz innych obiektów  

na terenie Gminy Słupsk 
Adres nieruchomości* 

Miejscowość 
 

Kod/Poczta 

Ulica Nr administracyjny posesji 
 

Nr działki/ek Obręb 
 

Nr księgi wieczystej** 

Przeznaczenie nieruchomości* 

Rodzaj planowanej zabudowy (właściwe zaznaczyć / wypełnić) 

□ budynek mieszkalny wielorodzinny: …………….. liczba lokali mieszkalnych   ………………ilość kondygnacji  

□ budynek mieszkalno usługowy:  …………… liczba lokali mieszkalnych/usługowych  ……………… ilość kondygnacji 

□ zakład produkcyjny (rodzaj) ……………………………………………………..………………………………………………… 
□ inny obiekt (określić rodzaj) ……………………………………………………………………………………………………….. 

Czy budynek posiada garaż podziemny? □ TAK        □NIE;            piwnicę? □ TAK        □NIE 

 

1. Ilość i przeznaczenie wody*  

□ bytowe     Qdśr [m3/d] ................  Qhmax [m3/h]………………. qs** [dm3/s] ................ 

□ przemysłowe    Qdśr [m3/d] ................  Qhmax [m3/h]………………. qs** [dm3/s] ................ 

□ przeciwpożarowe wewnętrzne – rodzaj i ilość hydrantów    …………………..   qs     [dm3/s] ................ 

□ przeciwpożarowe zewnętrzne – rodzaj i ilość hydrantów    …………….……..   qs      [dm3/s] ................ 
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2. Ilość i rodzaj ścieków*  (nie ma konieczności wypełnienia dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego)  

□ bytowe     Qdśr [m3/d] ................  Qhmax [m3/d]………………. qs** [dm3/s] ................ 

□ przemysłowe    Qdśr [m3/d] ................  Qhmax [m3/d]………………. qs** [dm3/s] ................ 

□ wskaźniki zanieczyszczeń ścieków przemysłowych zgodne z normami  

□ wielkość ładunku zanieczyszczeń charakterystycznych dla profilu prowadzonej działalności zgodnie  

z Rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków 

dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych 

Dz.U.2006.136.964 - należy podać w tabeli stanowiącej załącznik do niniejszego wniosku 

3. Dodatkowe informacje**: 

Nieruchomość posiada własne ujęcie wody 

□ TAK                □NIE 

Wniosek dotyczy budynku 

□Istniejącego          □ Planowanego 

Nieruchomość posiada  □ planuje □ zbiornik bezodpływowy (szambo) 

□Oświadczam, że posiadam tytuł prawny do przedmiotowej nieruchomości jako: właściciel / współwłaściciel / najemca 

/dzierżawca /użytkownik wieczysty / inny (podać jaki) ……..…………………………………………………………… 

 

4. Do wniosku załączam: 

□ plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci oraz 

innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu* - zaleca się by został on sporządzony na mapie zasadniczej 

(nieaktualizowanej) lub mapie do celów projektowych 

□ odpis z właściwego rejestru (w przypadku przedsiębiorców)** 

□ pełnomocnictwo *** 

5. Oświadczenia: 
Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a przed podpisaniem niniejszego wniosku, że: 

• Termin wydania warunków przyłączenia lub odmowy ich wydania wynosi 45 dni – od dnia złożenia kompletnego wniosku 
o wydanie warunków przyłączenia do sieci budynków innych niż mieszkalne jednorodzinne, i innych niż w zabudowie 
zagrodowej. 

• Za kompletny wniosek uważa się całkowite wypełnienie druku wniosku oraz załączenie wymaganych załączników.  
W przypadku złożenia niekompletnego wniosku, Spółka poinformuje pisemnie Wnioskodawcę o potrzebie jego uzupełnienia. 
Czasu na uzupełnienie wniosku nie wlicza się do czasu na wydanie warunków przyłączenia. 

• Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym jest również warunkiem rozpatrzenia niniejszego 
wniosku w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu do korespondencji. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w postaci 
numeru telefonu oraz adresu e-mail nie jest warunkiem rozpatrzenia niniejszego wniosku a ma na celu przyspieszenie jego 
rozpoznania i ułatwienie kontaktu z Panią/Panem. 

• Administratorem danych, które podałem/am staną się „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku,  ul. E. Orzeszkowej 1, 76-200 Słupsk, 

• Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@wodociagi.slupsk.pl, 

• Cel przetwarzania danych: realizacja niniejszego wniosku. 
• Podstawa przetwarzania danych osobowych: art. 6 ust. 1 lit b) Rozporządzenia 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). 

• Dane osobowe, które podałem/am nie będą udostępniane przez administratora danych osobowych odbiorcom danych. 
• Dane osobowe, niezbędne do realizacji niniejszego wniosku, podaję dobrowolnie.  

• Dane osobowe przetwarzane będą przez okres wynikający z realizacji niniejszego wniosku, z przepisów dotyczących zbiorowego zaopatrzenia  
w wodę i odprowadzania ścieków, rachunkowości oraz prawa cywilnego w zakresie dotyczącym realizacji wniosku, oraz dochodzenia roszczeń  

z niego wynikających. 

•  Jestem świadomy/a przysługującego mi prawa dostępu do danych osobowych dotyczących mojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych. 

• Jestem świadomy o przysługującym mojej osobie prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 

• Zostałem poinformowany, że podane przeze mnie dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.  
 

Inne informacje i wnioski: 

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

……………………………………………………….………………………………………………………………………………………………….. 
 
*    pole obowiązkowe 
**  pole nieobowiązkowe 
*** konieczne załączenie 
upoważnienia/pełnomocnictwa 

□proszę zaznaczyć właściwe  

     
 

 

 

                                                                                                                              
Podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej*** 


