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WNIOSEK O PRZYŁĄCZENIE NIERUCHOMOŚCI DO SIECI 

WODOCIĄGOWEJ/KANALIZACYJNEJ* 
(Proszę zaznaczyć właściwe pole i w przypadku  wypełnienia odręcznego. Proszę pisać drukowanymi literami) 

 

 

1. Dane wnioskodawcy 

 

 

 
PESEL 

 
NIP¹ 

 
REGON¹ oraz nr KRS lub CEIDG¹ 

 
Miejscowość  

 
Ulica 

 
Numer domu / lokalu 

 
Kod pocztowy, poczta 

 
Telefon2

 
Adres e-mail2 

 
 
 

2. Adres do korespondrencji² 
(jeśli jest inny niż powyżej) 
Miejscowość 

 
Ulica 

 
Numer domu / lokalu 

 
Kod pocztowy, poczta 

 

 
3. Wniosek dotyczy 

 Budowy nowego przyłącza wodociągowego/kanalizacyjnego* 

 Zmiany warunków przyłączenia do sieci wodociągowej znak: 

 

Z dnia  

 

4. Dane obiektu przyłączanego do sieci 

budynek / lokal, □ istniejący, □ projektowany 

 

 
Typ (proszę wpisać właściwy typ, np. budynek jednorodzinny, 
wielorodzinny, lokal mieszkalny, letniskowy, gospodarczy, usługowy, 
handlowy, zakład produkcyjny, itp.) 
 

Gmina 

 
Miejscowość 

 
Ulica 

 
Nr domu / lokalu / nr ewid. dz. 

 
Kod pocztowy, poczta 

 
 

4.1 Inne informacje mające wpływ na warunki przyłączenia: 
 obiekt posiada przyłącze wodociągowe / kanalizacyjne* 

 dotyczy nowego przyłącza wodociągowego / kanalizacyjne* 

 
Lokalizacja wodomierza ( gdy, obiekt posiada przyłącze wodociągowe) 

 

5. Informacje dotyczące poboru wody / zrzutu ścieków*: 
 

5.1 Przewidywany termin rozpoczęcia poboru wody / zrzutu 
ścieków: 

Miesiąc       Rok  
 

5.2  Cel wykorzystania wody: 

□  bytowe gospodarstwa domowego o przewidywalnej ilości poboru m³/d 

□  socjalno-bytowe zakładu m³/d 

□  produkcyjne  m³/d 
□  inne  

 
proszę wymienić (jaki?)  

 

6. Oświadczenia³ 
 

6.1 Oświadczam, że do korzystania z nieruchomości / obiektu / lokalu 

wymienionej(go) w punkcie 4 niniejszego wniosku posiadam tytuł prawny 

wynikający z: 

⃞  prawa własności,   prawa współwłasności, 

⃞  użytkowania wieczystego,   spółdzielczego prawa   do lokalu 

mieszkalnego,   umowy najmu,   umowy leasingu,   umowy 

użyczenia,   inne: 

 

Ponadto oświadczam, że: 

⃞  posiadam zgodę wszystkich współwłaścicieli na wejście, na teren mojej 
działki i przeprowadzenie robót budowlanych związanych z 
wykonaniem przyłącza 

⃞  nie  posiadam  zgody  wszystkich  współwłaścicieli na wejście, na teren 

mojej działki i przeprowadzenie robót budowlanych związanych z 

wykonaniem przyłącza 

. 

6.2 ⃞  nie   posiadam   tytułu   prawnego   do   korzystania  z nieruchomości / 

obiektu / lokalu wymienionej (ego) w punkcie 4 niniejszego wniosku. 
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Jednocześnie: 

1. Zobowiązuję się do  okazania  na żądanie  Pomiechowskiego Przedsiębiorstwa 

Wodociągowo-Kanalizacyjnego „WKRA” Sp. z o.o. dokumentu 

potwierdzającego posiadanie   tytułu     prawnego     do     korzystania  z 

przyłączanej(ego) nieruchomości / obiektu / lokalu. 

2. Przyjmuję do wiadomości, że złożenie oświadczenia niezgodnego  

z prawdą może spowodować odpowiedzialność przewidzianą  

w przepisach prawa, w szczególności odpowiedzialność finansową, również 

w przypadku roszczeń osób trzecich wobec Pomiechowskiego 

Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego „WKRA” Sp. z o.o., 

związanych z faktem zawarcia  umowy  o  przyłączenie   

do  sieci    z osobą, która nie posiadała tytułu prawnego  

do określonej(go) w pkt. 4 wniosku nieruchomości / obiektu / lokalu, bądź 

zawarcia umowy nie ze wszystkimi osobami posiadającymi tytuł prawny do 

określonej(go) w pkt. 4 wniosku nieruchomości / obiektu / lokalu. 

3. Zobowiązuję się do niezwłocznego informowania Pomiechowskiego 

Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego „WKRA” Sp. z o.o. o 

wszelkich zmianach w zakresie tytułu prawnego  

do nieruchomości/obiektu/lokalu określonej(go) w pkt. 4 wniosku,  

w szczególności o utracie tytułu prawnego, przy czym przyjmuję  

do wiadomości, iż brak przekazania takiej informacji  może  spowodować   

odpowiedzialność,   w tym finansową, o której mowa powyżej. 

6.3 Niniejszym oświadczam,  że  zamieszczone  powyżej dane są zgodne  

z rzeczywistym stanem faktycznym  i prawnym oraz zobowiązuję się  

do niezwłocznego poinformowania o ich zmianie. 

 

7. Informacja o przetwarzaniu danych  osobowych6 

7.1 Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu określenia warunków 

przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej, zawierania i realizacji 

umów o przyłączenie do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej, wystawiania 

faktur oraz jest Pomiechowskiego Przedsiębiorstwa Wodociągowo-

Kanalizacyjnego „WKRA” Sp. z o.o. z siedzibą w Pomiechówku przy ul. 

Kupieckiej 10. Podanie tych danych jest niezbędne do realizacji ww. celów. 

7.2 Wnioskodawcy wskazanym w pkt.1 wniosku przysługuje prawo dostępu do 
treści swoich danych oraz ich poprawiania. 

7.3 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z 

działalnością Przedsiębiorstwa. 

⃞  Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych osobowych  przez   
Pomiechowskiego Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego 
„WKRA” Sp. z o.o. w Pomiechówku do celów związanych  
z działalnością Przedsiębiorstwa. 

Uwaga: Oświadczenia zawarte w niniejszym punkcie są dobrowolne. 

 
8. Sposób odbioru dokumentów dotyczących określenia 

warunków przyłączenia i/lub umowy o przyłączenie:     

⃞       przesłanie  pocztą  na  adres  korespondencyjny 

⃞       w miejscu złożenia wniosku 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   
Miejscowość, data czytelny podpis wnioskodawcy  

 lub osób reprezentujących wnioskodawcę  

 

 

Załączniki: 

1. Kserokopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania  z nieruchomości bądź oświadczenie o 

posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością. 

2. Mapa zasadnicza (do uzyskania w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji 

Geodezyjnej i Kartograficznej).  

3. Pisemna zgoda sąsiada w przypadku, gdy przyłącze poprowadzone byłoby przez teren, którego jest właścicielem lub 

współwłaścicielem. 

4. Informacja o danych i czynnikach mających istotny wpływ na stan wewnątrz zakładowej gospodarki wodno-ściekowej (dot. działalności 

gospodarczej) 
 

 

WYPEŁNIA PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNE PRZYJMUJĄCE WNIOSEK 
 

   
Data wpływu dokumentu         

 

   
Nr warunków technicznych        Podpis pracownika przyjmującego wniosek 

 

¹ Dotyczy podmiotów niebędących konsumentami, w tym osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. 

² Pole nieobowiązkowe w przypadku osób fizycznych prowadzących i nie prowadzących działalność działalności gospodarczej. 

³ Brak posiadania zgody wszystkich współwłaścicieli może być powodem odmowy zawarcia umowy o dostarczanie wody. 


