
Strona 1 z 2

Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A.
ul. Podhalańska 7, 44-335 Jastrzębie-Zdrój

tel. 32 47 87 777, www.jzwik.pl

Wniosek 

JZWiK/TDT/1/1

miejsce na

kod kreskowy

Dane Inwestora:     Dane Pełnomocnika:

Imię i Nazwisko (Nazwa Firmy) Imię i Nazwisko (Nazwa Firmy)

ulica oraz nr budynku (lokalu), kod pocztowy, miejscowość                                 ulica oraz nr budynku (lokalu), kod pocztowy, miejscowość 

nr telefonu1) nr telefonu1)

e–mail 1) e–mail1)

WNIOSEK

o wydanie warunków przyłączenia 

o aktualizację/zmianę warunków przyłączenia nr w związku z:

powód aktualizacji/zmiany warunków 

do sieci wodociągowej do sieci kanalizacyjnej

dla:

budynku jednorodzinnego w tym znajdującego się w zabudowie zagrodowej pozostałe

istniejący budynek mieszkalny budynek usługowy (rodzaj usługi) Według Załącznika nr 1

projektowany budynek mieszkalny budynek produkcyjny (rodzaj produkcji) Według Załącznika nr 1

działka rekreacyjna inny (rodzaj obiektu)

Zapotrzebowane na wodę:

średniodobowe zapotrzebowanie 

na wodę  Qśdb [m3/d]

maksymalne godzinowe zapotrze-

bowanie na wodę  Qhmax [m3/h]

maksymalne chwilowe zapotrze-

bowanie na wodę  Qchmax [l/s]

Cele bytowe

Cele technologiczne

Cele przeciwpożarowe

Cele inne …………………

Obliczenie zapotrzebowania wody dla celów bytowych:

Ilość osób: 

średniodobowe 

zapotrzebowanie na wodę :
____ os. · 0,1 [m3/d] = Qdb = Qśdb = _______ [m3/d]

maksymalne godzinowe 

zapotrzebowanie na wodę  :
Qhmax = Qśdb · Nd · Nh / 24h = Qśdb · 1,5 · 2,5 / 24h = Qśdb · 0,16 = ________[m3/h]

Dla gospodarstw domowych przyjąć zapotrzebowanie na wodę: Qdb = 0,1 m3 · liczba mieszkańców

Nd – współczynnik nierównomierności dobowej, Nh – współczynnik nierównomierności godzinowej

dla nieruchomości położonej w:

miejscowość, ulica, numer domu 

dla której przypisany jest numer księgi wieczystej 1)

nr działki nr księgi wieczystej
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Określam ilość odprowadzonych ścieków: 

  bytowych  m3/d   przemysłowych Według Załącznika nr 1 m3/d  

 

Wielkość ładunku zanieczyszczeń obliczamy jako iloczyn liczby mieszkańców i szacunkowej wielkości ładunku na 1 mieszkańca (np. BZT5 dla 4-osobowej rodziny wynosi:  

4 osoby · 60 g/os·d = 240 g/4os·d 

 

 

adres do korespondencji 

 

 

Klauzula informacyjna – przetwarzanie danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE L 119 z 4 maja 2016 r.) Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A. informuje, że: 

1. Administratorem danych osobowych klienta jest Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A., 44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Podhalańska 7, tel. 324787777; e-mail: kancelaria@jzwik.pl. 

2. W przypadku pytań w zakresie ochrony danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych na adres e-mail: iod@jzwik.com.pl  

3. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane w kilku różnych celach tj. w celu realizacji umowy, realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym w szczególności dla dochodzenia roszczeń 

wynikających z przepisów prawa, jak również dla celów wywiązania się z ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego. 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a), b) RODO (wykonywanie umowy) oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadnione interesy Administratora, np. dochodzenie 

roszczeń wynikających z umowy). 

5. Odbiorcami danych osobowych Klienta będą te podmioty, którym JZWiK S.A. ma obowiązek ich przekazywania na gruncie obowiązujących przepisów prawa, a także podmioty świadczące na rzecz JZWiK 

S.A. usługi niezbędne do wykonywania umowy. 

6. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez JZWiK S.A. w okresie obowiązywania umowy, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy 

oraz przez okres, jaki wymagają tego powszechnie obowiązujące przepisy. 

7. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do ich przeniesienia. 

8. Klient ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9. Podanie danych przez Klienta jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i wykonania umowy. Niepodanie danych powoduje, że realizacja i zawarcie umowy nie będą możliwe. 

 
 

 

Wielkość ładunku zanieczyszczeń ścieków bytowych: 

 

 

 

 

 

 
  BZT5 60 g/os·d     BZT5  g/___os·d 

       ChZT 120 g/os·d 
    ChZT  g/___os·d 

        Zawiesina ogólna 70 g/os·d Ilość osób:       Zawiesina ogólna  g/___os·d 

        Azot ogólny 11 g/os·d  
 

   Azot ogólny  g/___os·d 

        Fosfor ogólny 2 g/os·d 
    Fosfor ogólny  g/___os·d 

Do wniosku dołączam: 

  szkic sytuacyjny2)   
 

     Zał. dot. ścieków przemysłowych w przypadku, gdy będą odprowadzane ścieki przemysłowe 
 

      plan zabudowy3)   
 

     pełnomocnictwo w przypadku, gdy został ustanowiony pełnomocnik 

      inne  

Rozpoczęcie poboru wody planuję w terminie:  

    Rozpoczęcie odprowadzania ścieków planuję w terminie:  

Deklarujemy odbiór warunków przyłączenia do sieci wod.-kan.: 

  osobiście   wysłać pocztą na adres: 
 

 

    

Dodatkowe informacje: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pouczenie: 

 - należy zaznaczyć krzyżykiem właściwe pole  
    1)nieobligatoryjne 

2)szkic sytuacyjny - za szkic uważa się naniesienie trasy przyłącza na aktualnej kopii mapy zasadniczej, mapie do celów projektowych lub też naniesienie trasy przyłącza z domiarami uwzgledniającymi odległości od granic 

działki oraz infrastruktury nadziemnej i podziemnej (dopuszcza się naniesienie przewodów w skali) 

3)plan zabudowy - mapa zasadnicza lub mapa do celów projektowych w skali 1:1000 lub 1:500 z rozrysowanym planem przyłącza i domiarami uwzgledniającymi odległości od granic działki oraz infrastruktury nadziemnej 

i podziemnej wraz z tabelą oraz podpisem osoby opracowującej 

   

 data  

 

 

podpis 

 

wypełnia przedstawiciel JZWIK S.A. data podpis 

wniosek przyjął: 
  



Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A.

ul. Podhalańska 7, 44-335 Jastrzębie-Zdrój

tel. 32 47 87 777, www.jzwik.pl

ZAŁĄCZNIK NR 1 

DO WNIOSKU O WARUNKI 

PRZYŁĄCZENIA DO SIECI KANALIZACJI 

SANITARNEJ

ChZTCr  ……………………………mgO2/l Fosfor ogólny  ………………………….mgP/l

Zawiesiny ogólne  ……………………..mg/l Temperatura   ………………………………oC

Węglowodory ropopochodne ………………….mg/l BZT5  ……………………………mgO2/l 

Azot amonowy  ………………………….mgNNH4/l

Substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska 

wodnego1):

1) UWAGA: Jeżeli do kanalizacji sanitarnej będą odprowadzane zanieczyszczenia określone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki 

Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach 

przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego z dnia 28 czerwca 2019 r. (Dz.U. 2019r. poz. 

1220 z późn.zm.) to ich wartości również powinny zostać określone i podane powyżej.  

STOSOWANE URZĄDZENIA DO PODCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW (istniejące/planowane* )

Oświadczam, że dane przedstawione w załączniku nr 1 do wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci 

kanalizacji sanitarnej i wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych są zgodne ze stanem 

faktycznym.

……………………..…             …………………………………….                                               ……………………………………………………………..
     Data                                   Pieczęć zakładu                                                             Podpis osób uprawnionych do składania    
                                                                                                                                        oświadczeń woli w imieniu Inwestora

* niepotrzebne skreślić

DANE INWESTORA - ubiegającego się o przyłączenie:

1. Imię i nazwisko / Nazwa firmy: 2. Tel. kontaktowy: 

3. Adres siedziby podmiotu : 4. E-mail: 

5. NIP: 

RODZAJ PRODUKCJI / USŁUGI

ILOŚĆ ŚCIEKÓW PRZEMYSŁOWYCH (przewidywana / rzeczywista*)

Q max :…………………………….m3/s                                            Q max h………………………………….m3/h                              

Q śrd:………………………………..m3/dobę                                   Q max roczne:………………………..m
3/rok

*Oświadczam, że w obiekcie o którym mowa we wniosku, nie będą powstawały ścieki o charakterze przemysłowym, a 

zwłaszcza ścieki zawierające substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w 

ściekach do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

WARTOŚCI ZANIECZYSZCZEŃ W ŚCIEKACH PRZEMYSŁOWYCH



   

 

 

Klauzula informacyjna – przetwarzanie danych osobowych 

 

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(Dz.Urz.UE L 119 z 4 maja 2016 r.) Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A. informuje, że: 
 

1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A., 
44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Podhalańska 7, tel. 324787777; e-mail: kancelaria@jzwik.pl. 

2. W przypadku pytań w zakresie ochrony danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem 
Ochrony Danych na adres e-mail: iod@jzwik.com.pl  

3. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane w celu obsługi niniejszego wniosku.  
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a), b) RODO (przetwarzanie 
danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy) 
5. Odbiorcami danych osobowych Klienta będą te podmioty, którym JZWiK S.A. ma obowiązek ich 
przekazywania na gruncie obowiązujących przepisów prawa, a także podmioty uczestniczące w 
realizacji wniosku. 

6. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez JZWiK S.A. w okresie obowiązywania umowy, a 
także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z 
umowy oraz przez okres, jaki wymagają tego powszechnie obowiązujące przepisy. 
7. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, prawo 
do wniesienia sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do ich przeniesienia. 

8. Klient ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 

9. Podanie danych przez Klienta jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem 
możliwości przyjęcia wniosku. 

 

 

 

…………………………………………………………….. 
                                                                                                                                          podpis 

 


