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WNIOSEK 1 

 PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ   SPÓŁKA             
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

62-700 Turek, ul. Polna 4 

tel. (063) 28 00 308; fax (063) 278 41 51 

internet: www.pgkim-turek.pl; email: pgkim-turek@pgkim-turek.pl 

wpis do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu Wydział IX KRS pod nr 

KRS: 0000162254, kapitał zakładowy: 66 527 000,00 zł 

Dane wnioskodawcy: 
    Inwestor/pełnomocnik*                                                                         

                                                                                                                       

 

 

         Miejscowość data                     

        
         

 

Imię i Nazwisko lub nazwa Firmy 

 

 

 

                                                                              Ulica                                                                                                                                        Nr domu         

 

                     -  

 

                    Kod pocztowy                                                                                                               Miejscowość 

 

 

                                                         Telefon                                                                                                                       NIP (dotyczy firmy) 

 

 
Adres e-mail 

 

WNIOSEK 

O WYDANIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH PRZYŁACZENIA NIERUCHOMOSCI 

DO SIECI WODOCIĄGOWEJ* I/LUB KANALIZACJI SANITARNEJ I/LUB KANALIZACJI 

DESZCZOWEJ* 

Proszę o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacji 

sanitarnej, kanalizacji deszczowej  istniejącego lub planowanego* :  

 

Budynku mieszkalnego jednorodzinnego (planowana liczba mieszkańców)……………..  

Budynku mieszkalnego wielorodzinnego (liczba mieszkań)……………………………… 

Inne(podać rodzaj obiektu)…………………………………………………………………  

 

Obiekt:                                             istniejący                                   projektowany                      w rozbudowie  

 

Obiekt posiada lokalne ujęcie wody:                  Tak                                Nie     
(studnia głębinowa) 

 

Lokalizacja  

nieruchomości               
                                                                                        ulica                                                                                            nr domu                           nr działki                 

 

 

miejscowość
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WNIOSEK 1 

Zapotrzebowanie na wodę 

Cele Qśr.dobowe 

[m3/d] 

Qmax.dobowe 

[m3/d] 

Qmax h 

[m3/d] 

Gospodarstwa domowe    

Inne niż produkcyjne    

Przemysłowe    

Na cele p.poż.    

Zapotrzebowanie na wodę w budynkach jednorodzinnych średnio dobowe = 0,1m3 x ilość osób 

 

Ilość odprowadzanych ścieków 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilość odprowadzanych ścieków- 90% zapotrzebowania na wodę 

Ilość odprowadzanych wód opadowych lub roztopowych- według spływu wód z powierzchni zabudowy oraz powierzchni  
utwardzonej 

 

oświadczam, że*: 

wielkości stężeń zanieczyszczeń w ściekach bytowych/przemysłowych* odprowadzanych z nieruchomości/ obiektu*: 

 

           nie będą przekraczać dopuszczalnych wielkości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach wprowadzanych do 

urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność PGKiM Sp. z o.o. w Turku 

 

Lp. Wskaźniki zanieczyszczeń Jednostka Wartość 

1 Temperatura oC 35 

2 Odczyn pH 6,5-9,5 

3 Zawiesiny ogólne mg/l 500 

4 Azot amonowy mgNNh4/1 100 

5 Chlorki mgCl/dm3 500 

6 Siarczany mgSO4/l 500 

7 Substancje ropopochodne mg/l 15 

8 
Substancje ekstrahujące się 

eterem naftowym 
mg/l 100 

9 
Substancje powierzchniowo 

czynne anionowe 
mg/l 15 

10 
Substancje powierzchniowo 

czynne niejonowe 
mg/l 20 

 

 

 

Cele        Qśr.dobowe 

         [m3/d] 

Gospodarstwa domowe  

Inne niż produkcyjne  

Przemysłowe  

Wody opadowe  
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WNIOSEK 1 

 

            będą przekraczać wielkości zawarte w obowiązującym Rozporządzeniu Ministra  Budownictwa z dnia 

14.07.2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków 

wprowadzania ścieków do  

             urządzeń kanalizacyjnych (Dz.U.2016 poz. 1757 z poź. zm.) w zakresie: 
 

 

1.                                                                                           6. 

 

2.                                                                                           7.                  

     

3.                                                                                           8.  

 

4.                                                                                           9.                                                                 

 

5.                                                                                         10. 

 

 

 

 

Przewidywany sposób odbioru warunków                         osobiście                     wysłać pocztą 

 

 

 

Załączniki :  

1. W przypadku budowy przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego do wniosku należy załączyć plan 

zabudowy lub szkic sytuacyjny wraz z wrysowanymi przyłączami wod-kan, określając ich usytuowanie w stosunku 

do istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu. Należy na szkicu 

napisać/podać nazwę pomieszczenia, w którym zostanie usytuowany wodomierz (dotyczy przyłącza wody). 

W/w plan zabudowy/szkic sytuacyjny o którym mowa w Ustawie z dnia 13.02.2020 r. o zmianie ustawy – Prawo 

budowlane oraz niektórych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 471) art.19a ust.4 pkt.6 może być sporządzony na kopii 

aktualnej zasadniczej mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500 (aktualna mapa to mapa aktualnie pobrana z 

zasobów), którą należy zakupić w Miejskim/Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w 

Zielonej Górze. Wskazanym jest zaprojektowanie przyłączy na kopii aktualnej mapy zasadniczej w celu 

wyeliminowania ewentualnych kolizji z istniejącą infrastrukturą. 
2. Upoważnienie udzielone przez Inwestora – Pełnomocnictwo. 

Jeżeli przyłącze  wodociągowe  i/lub kanalizacyjne  przebiegać  będzie  przez  nieruchomości,  do których  osoba  

ubiegająca  się o przyłączenie swojej działki do sieci nie posiada tytułu prawnego, wskazane jest ustanowienie 

ograniczonego prawa rzeczowego przez właścicieli tych nieruchomości. 
Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. informujemy, iż Administratorem 

Pana/Pani danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Turku 62-700 przy ul. Polnej 4. W 

PGK i M Sp. z o.o. został powołany Inspektor Ochrony Danych Osobowych, adres mail: iod@pgkim-turek.pl .Pana/Pani dane osobowe będą 
przetwarzane w celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy/zlecenia/zamówienia/wniosku do czasu przedawnienia roszczeń z nich 

wynikających. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, a także do ich poprawiania, usunięcia, sprzeciwu wobec 

przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody na ich przetwarzanie oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
 

 

 
 

 

 

........................................................  
(czytelny podpis wnioskodawcy)  

 

* - Niepotrzebne skreślić 

 

 

 


