
Załącznik nr 1 do Procedury nr 1  
Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia posesji do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej 

 Hrubieszów, dnia ……………………………..  

................................................... 
(imię i nazwisko/firma) 

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

................................................... 
(adres zameldowania/siedziba) 

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

................................................... 
(adres do korespondencji) 

................................................... 
(telefon komórkowy, stacjonarny)* 

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

(PESEL/NIP/KRS)* 

Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. 
ul. Krucza 20 
22-500 Hrubieszów 

Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia posesji do sieci 

wodociągowej i/lub kanalizacyjnej** 

Proszę o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej 
nieruchomości/obiektu zlokalizowanego w miejscowości Hrubieszów/Wolica** przy ulicy 
........................................... numer ewidencyjny działki .......................................... nr księgi wieczystej 
.................................................................. z obrębu ........................................................  

 DANE O NIERUCHOMOŚCI/ OBIEKCIE, KTÓRY MA BYĆ PRZYŁĄCZONY DO SIECI 

1. Rodzaj obiektu budowlanego: 

❑ istniejący ❑ projektowany 

❑ budynek mieszkalny 
jednorodzinny 

❑ budynek mieszkalny 

wielorodzinny 

❑ zabudowa 

zagrodowa 

❑ inny, jaki?  
(np. handlowy, biurowy, 
usługowy, produkcyjny, 
magazynowy) 
………………………….………….. 

2. Nieruchomość posiada własne ujęcie wody 
❑ Tak ❑ Nie 

3. Inwestor posiada tytuł prawny do przedmiotowej nieruchomości jako: 

❑ właściciel ❑ współwłaściciel ❑ najemca ❑ dzierżawca 
❑ użytkownik 

wieczysty 

❑ inne  

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

ZAPOTRZEBOWANIE OBIEKTU NA WODĘ I ILOŚĆ ODPROWADZONYCH ŚCIEKÓW 
1. Potrzeby w zakresie dostawy wody - zapotrzebowanie średnie dobowe Qdśr i przepływ maksymalny godzinowy Qmaxh: 
Dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych można przyjąć uproszczony algorytm obliczeń: 
Qdśr = 0,1 m3/d x liczba mieszkańców 
Qmaxh = Qdśr x 0,01157 
W pozostałych przypadkach należy podać szczegółowe dane, obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

Cele: 
❑ bytowe   Qdśr  [m3/d] ......................... Qmaxh [l/s] ................... 

 
❑ technologiczne  Qdśr  [m3/d] ......................... Qmaxh[l/s] .................... 

 
❑ przeciwpożarowe  Qdśr  [m3/d] ......................... Qmaxh [l/s] .................... 

 
❑ inne   Qdśr  [m3/d] ......................... Qmaxh[l/s] ..................... 

 
❑  



2. Potrzeby w zakresie odprowadzania ścieków - ilość średniodobowa Qdśr : 
Dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych można przyjąć uproszczony algorytm obliczeń: 
Qdśr = 0,1 m3/d x liczba mieszkańców 
BZT5 = 60 g/d x liczba mieszkańców 
W pozostałych przypadkach należy podać szczegółowe dane, obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 
a także uzupełnić o wskaźniki zanieczyszczeń charakterystyczne dla danej działalności [mg/dm3] 

Cele: 
❑ bytowe   Qdśr  [m3/d] .........................  

 
❑ przemysłowe  Qdśr  [m3/d] .........................  

Ładunek ścieków: 
❑ BZT5                                 ……………[g/dobę] 

 
❑  

 ❑  

 ❑  

 ❑  

 ❑  

 ❑  

PLANOWANY TERMIN WYKONANIA PRZYŁĄCZA  WODOCIĄGOWEGO/ KANALIZACYJNEGO: 

❑ wodociągowe- ……………………………..   ❑ kanalizacyjne- ………………………………       

ZAŁĄCZNIKI: 

 

❑ Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza 
w stosunku do istniejącej sieci oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu 
(wymagane min. 2 egzemplarze). 
W/w plan zabudowy/szkic sytuacyjny może być sporządzony na kopii aktualnej 
mapy zasadniczej, jednostkowej lub na mapie do celów projektowych 
w skali 1:500 

 
❑ Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (do wglądu) 

 
❑ Odpis z właściwego rejestru (w przypadku przedsiębiorców) 

 
❑ Pełnomocnictwo do reprezentowania Inwestora 

 

Oświadczam, że po odbiór warunków zgłoszę się osobiście TAK/NIE **  
 
 

_______________________________  
      Podpis Wnioskodawcy 

Odbiór warunków technicznych w Sekretariacie w terminie  do 21 dni (budynki mieszkalne jednorodzinne, 
w tym znajdujące w zabudowie zagrodowej) / 45 dni (pozostałe budynki) od daty złożenia wniosku.   
W przypadku braku osobistego odebrania warunków, w wyżej wymienionym terminie, zostaną one przesłane 
drogą pocztową na adres do korespondencji podany w niniejszym wniosku.   
* pole nieobowiązkowe 
** niepotrzebne skreślić 
❑ właściwe zaznaczyć 

 

Klauzula informacyjna 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. 
z siedzibą przy ulicy Kruczej 20, 22-500 Hrubieszów. Z Inspektorem ochrony danych można skontaktować się pisząc na adres 
Przedsiębiorstwa lub e-mailem na konto iod@pgkimhrubieszow.pl. 
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji niniejszego wniosku/zgłoszenia. Podstawą przetwarzania 
Pani/Pana danych osobowych jest podjęcie działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy lub w związku z zawartą 
umową (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. 
c RODO). Dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail) oznaczone jako niewymagane będą przetwarzane na podstawie 
Pani/Pana dobrowolnej zgody (art. art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgoda może być wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie 
zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. 
W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych ma Pani/Pan prawo do: dostępu do treści danych, 
sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 
danych. W celu realizacji niniejszych praw prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta Zakładu Wodociągów. 
Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią klauzuli informacyjnej dostępną w Biurze Obsługi Klienta Zakładu Wodociągów 
mieszczącym się w siedzibie Spółki przy ul. Kruczej 20, 22-500 Hrubieszów oraz na stronie internetowej 
www.pgkimhrubieszow.pl/rodo.  

mailto:iod@pgkimhrubieszow.pl
http://www.pgkimhrubieszow.pl/rodo

