
Wniosek o warunki techniczne przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej 

i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Bytów i Gminy Bytów 

 
Wodociągi Miejskie Bytów    Sekretariat  

Spółka z o.o.      Tel.: 59 822 22 03 

Ul. A. Mickiewicza 1, 77 – 100 Bytów   Wewn.: 59 722 15 01 

NIP: 842 – 000 – 28 – 95    Serwis internetowy: www.wodabytow.pl  

       e-mail: sekretariat@wodabytow.pl  
  

     

         Data: ................................... 

Wnioskodawca 
Nazwisko/nazwa  

 

Imię/cd. Nazwy firmy 

 

NIP (dotyczy firm) 

 

Adres zamieszkania/siedziba 
Miejscowość: 

 

Kod 

 

Poczta 

 

Ulica: 

 

Nr budynku 

 

Nr lokalu 

 

Dane kontaktowe (podawane za dobrowolnie) 
Telefon: 

 

e-mail: 

 
 

Wniosek o warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej i sieci kanalizacji 

sanitarnej nieruchomości zlokalizowanych na terenie miasta Bytów i Gminy Bytów 
 

Adres nieruchomości 
Miejscowość 

 

Kod 

 

Poczta 

 

Ulica 

 

Nr administracyjny posesji 

 

Nr działek 

 

Obręb 

 

Rodzaj planowanej zabudowy (właściwe zaznaczyć/wypełnić) 
 

 budynek mieszkalny jednorodzinny ................................................................... (podać ilość budynków) 
 

 budynek mieszkalny w zabudowie bliźniaczej ................................................... (podać ilość budynków/lokali) 
 

 budynek mieszkalny wielorodzinny ................................................................... (podać ilość budynków/kondygnacji) 
 

 budynek użyteczności publicznej (rodzaj) ......................................................... 
 

 zakład usługowy/produkcyjny/inne (rodzaj) ..................................................... 

Właściciel nieruchomości (wypełnić, jeżeli jest inny niż Wnioskodawca) 

Nazwisko/nazwa  

 

Imię/cd. Nazwy firmy 

 

 

Adres zamieszkania/siedziba 
Miejscowość: 

 

Kod 

 

Poczta 

 

Ulica: 

 

Nr budynku 

 

Nr lokalu 

 

Dane kontaktowe (podawane za dobrowolną zgodą) 

Telefon: 

 

e-mail: 

 
 

1. Ilość i przeznaczenie wody (ilości nie wypełnia się dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego) 

(proszę zaznaczyć właściwy rodzaj i podać ilość) 

  gospodarstwo domowe 

  przemysłowe    Qdśr [m
3
/d] ....................  qs [dm

3
/s] .................... 

  przeciwpożarowe – rodzaj i ilość hydrantów : ...........................   qs [dm
3
/s] .................... 

  inne cele: ........................    Qdśr [m
3
/d] ....................  qs [dm

3
/s] .................... 

http://www.wodabytow.pl/
mailto:sekretariat@wodabytow.pl


Wniosek o warunki techniczne przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej 

i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Bytów i Gminy Bytów 

 
2. Ilość i rodzaj ścieków (ilości nie wypełnia się dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego) 

(proszę zaznaczyć właściwy rodzaj i podać ilość) 

  gospodarstwo domowe 

  przemysłowe  Qdśr [m
3
/d] ....................  qs [dm

3
/s] .................... 

Qdmax [m
3
/d] .................   

 wskaźniki zanieczyszczeń zawarte w ściekach przemysłowych nie przekraczają podanych poniżej 

wartości normatywnych. 
 

Wskaźniki podstawowe ścieków przemysłowych (proszę wypełnić w przypadku przekroczenia wartości 

normatywnych) 

Wskaźnik 
Wartość normatywna 

[mg/dm3] 

Wniosek o ustalenie opłaty za ładunek 

ponadnormatywny wg obowiązującej 

taryfy  [mg/dm3] 

Biologiczne zapotrzebowanie na tlen (BZT5) 500  

Chemiczne zapotrzebowanie na tlen (CHZT) 1600  

Zawiesiny ogólne 800  

Azot ogólny 200  

Fosfor ogólny 20  

Szczegółowe wymagania w zakresie wartości normatywnych dla ścieków przemysłowych podano w załączniku Nr 1 i Nr 2 do Rozporządzeniem 

Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków 

wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. 2006 nr 136 poz. 964). 

3. Załączniki do wniosku: 

 dokument stwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości (działki) 

 kopia aktualnej mapy zasadniczej z lokalizacją nieruchomości 

 kopia wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub kopia decyzji 

o warunkach zabudowy (dla mieszkańców Gminy Bytów) 

 inne ....................................................................................................... 
 

4. Inna informacje i wnioski: 

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

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

Oświadczam, że zapoznałem/am się z poniższym obowiązkiem informacyjnym: 
1. Administratorem danych osobowych są Wodociągi Miejskie Bytów Sp. z o.o. z siedzibą w Bytowie, 77-100 Bytów, ul. A. Mickiewicza 1. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem e-mail: inspektor@wodabytow.pl lub listownie na adres siedziby Spółki. 

3. Podane we wniosku dane osobowe przetwarzane są na podstawie:  

- art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu niezbędnym do zawarcia i realizacji umowy/ przyjęcia i realizacji zlecenia o wykonanie usługi zgodnie z profilem 

działalności Spółki, 

- art. 6 ust. 1 lit. a RODO w innych celach na podstawie wyrażonej przez Państwa dobrowolnej zgody, np. wysyłki faktury elektronicznej, 

- art 6 ust.1 lit. c  RODO czyli w celu wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na nas takich jak np. zapewnienia bezpieczeństwa usług, 

rozpatrywania reklamacji, wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych czy realizacji zobowiązań podatkowych, 
- art 6 ust.1 lit. f  RODO czyli w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych jakim jest bieżący kontakt, odpowiadanie na 

zapytania, skargi, cele analityczne i statystyczne, zapewnienia rzetelnej obsługi i wysokiej jakości świadczonych usług, a także w celu zabezpieczenia 

roszczeń 

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do zawarcia umowy/ przyjęcia i realizacji zlecenia o wykonanie usługi.  

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas obowiązywania umowy/ realizacji zlecenia, a następnie do czasu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych 

wynikającego z przepisów prawa. 

6. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom wspierającym Wodociągi Miejskie Bytów Sp. z o.o., w szczególności podmiotom zajmującym się obsługą 

informatyczną, prawną, doradczą lub audytową, jak również świadczącym usługi pocztowe i kurierskie. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw 
trzecich ani organizacji międzynarodowych.  

7. W każdej chwili przysługuje Pani/ Panu prawo: dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody bez skutków prawnych dotyczących przetwarzania jakiego dokonano przed jej 

wycofaniem. 

8. Przysługuje również Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych osobowych.  

9. Podane przez Panią/Pana dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.  
 

 

 

 

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

     Podpis wnioskodawcy 


