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WNIOSEK o przyłączenie nieruchomości     Bartoszyce, dn. ……………………. 
        do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej 
 
WNIOSKODAWCA  
 
…………………………………………………………….. 
(imię i nazwisko/nazwa firmy) 
    
…………………………………………………………….. 
(adres) 
 

 
1. Nazwa przyłączanego obiektu,  adres, nr działki ……………………………………………………………… 

przyłącze wodociągowe/ kanalizacyjne* ………………………………………………………………... 

2. Przeznaczenie obiektu lub działki: 

a) budynek jednorodzinny, wielorodzinny, inny*: ……………….………………………………………. 

b) budynek istniejący, projektowany, działka bez zabudowań nr ……………* 

c) przewidywane zapotrzebowanie wody na cele:   

- bytowe  średnio…………… m3/d, maksymalnie …………… m3/h 

- przeciwpożarowe średnio…………… m3/d, maksymalnie …………… m3/h  

- technologiczne średnio…………… m3/d, maksymalnie …………… m3/h 

- inne   średnio…………… m3/d, maksymalnie …………… m3/h 

d) przewidywana ilość i jakość ścieków:    

- bytowe  ………………… m3/d……………………………………. 

- przemysłowe  ………………… m3/d…………………………………….. 

(rodzaj ścieków przemysłowych i planowany sposób podczyszczania …………..……………….. 

……………………………………………………………….………………………………

      

3. Przewidywany termin rozpoczęcia poboru wody / odprowadzania ścieków*:…………………………………. 

4. Inne informacje:……………………………………………………………………………………………….. 

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

Przedkładam do wglądu dokument potwierdzający tożsamość, akt własności*, aktualny wyciąg z księgi 

wieczystej*, inny dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania z obiektu*, plan 

zabudowy lub szkic sytuacyjny, pełnomocnictwo do reprezentowania inwestora 

 

Niniejszy wniosek stanowi podstawę do sporządzenia (terminie 30 dni od otrzymania wniosku wraz z kompletem załączników) 

projektu umowy o przyłączenie do sieci, zawierającej warunki przyłączenia do sieci. W sprawach skomplikowanych termin wydania 

warunków może ulec wydłużeniu do 60 dni. 

 

Załącznik do wniosku: 
1. Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci 

wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu 
2. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

 
 

..................................................... 
(czytelny podpis / pieczęć) 

 

Wodociągowo-Ciepłownicza  
Sp. z o.o. „COWIK” w Bartoszycach 
ul. Limanowskiego 1 
11-200 Bartoszyce 
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Przetwarzanie danych osobowych 
 

1. Zapoznałam/em się z załączoną klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych 

zawartych w niniejszym wniosku, przez Wodociągowo-Ciepłowniczą Sp. z o.o. „COWIK” w Bartoszycach. 

 

2. Dodatkowo wyrażam zgodę na przetwarzanie poniższych danych osobowych, przez Wodociągowo-

Ciepłowniczą Spółkę z o.o. „COWIK” w Bartoszycach, w celu realizacji usług dodatkowych 

(powiadomienia, e-book, powiadamianie sms o awariach itd.) 

 

tel………………………………………., adres e-mail………………………………………………………….. 

 

 
 
        ……………………………………………… 
                imię i nazwisko, data 
 

 


