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       Chorzów, dnia I_I_I-I_I_I-I_I_I_I_II_I_I-I_I_I-I_I_I_I_I (dd-mm-rrrr)

    
Chorzowsko – Świętochłowickie 
Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji  Sp. z o.o.
ul. Składowa 1, 41-500 Chorzów

1. Dane Inwestora  

Imię i Nazwisko/Nazwa I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_II_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I
                        I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_II_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I
Ulica, nr I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_II_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I
Miejscowość, Kod I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_II_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I   KOD I_I_II_I_I - I_I_I_II_I_I_I  

Telefon kontaktowy [1] I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_II_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I
Adres do korespondencji I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_II_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I

I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_II_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I   KOD I_I_I I_I_I - I_I_I_I I_I_I_I  

1A. Pełnomocnik  

Imię i Nazwisko/Nazwa I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_II_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I
                                               I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_II_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I
Ulica, nr I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_II_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I
Miejscowość, Kod I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_II_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I   KOD I_I_II_I_I - I_I_I_II_I_I_I  

Telefon kontaktowy[1] I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_II_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I
Adres do korespondencji I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_II_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I

I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_II_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I   KOD I_I_II_I_I - I_I_I_II_I_I_I  

2. Proszę o określenie warunków przyłączenia nieruchomości do sieci w zakresie:  (zaznaczyć właściwe)

 dostawy wody  odbioru ścieków bytowych  odbioru ścieków przemysłowych  odbioru wód opadowych i roztopowych

Dla:                        

 budynku mieszkalnego jednorodzinnego 

 inne (podać rodzaj obiektu) [2]:

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

Obiekt (zaznaczyć właściwe):               istniejący  projektowany  w rozbudowie/przebudowie

[1] wskazany do wypełnienia, nieobowiązkowy.
[2] np. budynek mieszkalny wielorodzinny, budynek użyteczności publicznej, budynek usługowo-handlowy, obiekt produkcyjny, hala      

składowa, ogródek rekreacyjny; w przypadku obiektów przemysłowych należy podać charakter prowadzonej działalności.
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3. Dane nieruchomości

Miejscowość        Chorzów       Świętochłowice    (zaznaczyć właściwe)

Ulica / nr budynku I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_II_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I

Nr księgi wieczystej I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_II_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I

Nr  geodezyjny działki I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_II_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I

4. Zapotrzebowanie wody (zaznaczyć odpowiednie i wpisać wymagane wartości)

 na cele socjalno-bytowe – max sekundowe   I_I_I_I_I I_I_I_I_I ( dm3/s )    max dobowe  I_I_I_I_I I_I_I_I_I ( m3/d )

 na cele technologiczne – max sekundowe   I_I_I_I_I I_I_I_I_I ( dm3/s )    max dobowe  I_I_I_I_I I_I_I_I_I ( m3/d )

 na cele ppoż.     – max sekundowe   I_I_I_I_I I_I_I_I_I ( dm3/s )   

 inne (podać cel poboru wody) …………………………………………………….………………………………………….                       

                                    – max sekundowe   I_I_I_I_I I_I_I_I_I ( dm3/s )    max dobowe  I_I_I_I_I I_I_I_I_I ( m3/d )

5. Ilość odprowadzanych ścieków (zaznaczyć odpowiednie i wpisać wymagane wartości)

 ścieki bytowe  – max sekundowe   I_I_I_I_I I_I_I_I_I ( dm3/s )    max dobowe  I_I_I_I_I I_I_I_I_I ( m3/d )

 ścieki przemysłowe  – max sekundowe  I_I_I_I_I I_I_I_I_I (dm3/s )    max dobowe  I_I_I_I_I I_I_I_I_I ( m3/d )

6. Jakość odprowadzanych ścieków [3]:

L.p. Rodzaj substancji Jednostka Ilość [4]

1 2 3 4

1 Zawiesiny ogólne mg/l
2 Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZTCr) mg O2/l

3 Pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie
tlenu (BZT5)

mgO2/l

4 Ogólny węgiel organiczny (OWO) mg C/l

5 Fosfor ogólny mg P/l

7. Wody opadowe i roztopowe

Ilość wód opadowych i roztopowych - max sekundowe   I_I_I_I_I I_I_I_I_I ( dm3/ s )    

Powierzchnia spływu wód opadowych i roztopowych:

Dachy - ……………..m2

Tereny zielone - ……………..m2

Tereny utwardzone - ……….…..m2

[3] dotyczy ścieków przemysłowych.
[4] należy podać na podstawie wyników badań wykonanych przez uprawnione laboratorium; w przypadku braku aktualnych wyników 

analiz należy wpisać (-).
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8. Załączniki do wniosku:

 plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej 
oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu.

 oryginał upoważnienie właściciela / inwestora  dla pełnomocnika.

 inne…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

9. Dodatkowe informacje od Inwestora/Pełnomocnika

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

OBJAŚNIENIA:

budynek mieszkalny jednorodzinny - należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej
lub  grupowej,  służący  zaspokajaniu  potrzeb  mieszkaniowych,  stanowiący  konstrukcyjnie  samodzielną  całość,  w  którym dopuszcza  się
wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej
nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku;

przyłącze kanalizacyjne – odcinek przewodu łączącego wewnętrzną  instalację  kanalizacyjną  w nieruchomości odbiorcy usług z siecią
kanalizacyjną, za pierwszą studzienką, licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomości gruntowej;

przyłącze wodociągowe – odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy
usług wraz z zaworem za wodomierzem głównym;

ścieki bytowe - ścieki z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej, powstające w wyniku ludzkiego
metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz ścieki o zbliżonym składzie pochodzące z tych budynków;

ścieki  przemysłowe -  ścieki  niebędące  ściekami  bytowymi  albo  wodami  opadowymi  lub  roztopowymi  będącymi  skutkiem  opadów
atmosferycznych,  powstałe  w  związku  z  prowadzoną  przez  zakład  działalnością  handlową,  przemysłową,  składową,  transportową  lub
usługową, a także będące ich mieszaniną ze ściekami innego podmiotu, odprowadzane urządzeniami kanalizacyjnymi tego zakładu; 

UWAGI: 

1.Przedsiębiorstwo wydaje warunki przyłączenia do sieci albo uzasadnia odmowę ich wydania, w terminie: 1) 21 dni – od dnia złożenia
wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym znajdujących się  
w zabudowie zagrodowej; 2) 45 dni – od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w pozostałych przypadkach.

2.W szczególnie uzasadnionych przypadkach przedsiębiorstwo może przedłużyć terminy określone w pkt. 1 powyżej o kolejne 21 albo 45
dni, po uprzednim zawiadomieniu podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci z podaniem uzasadnienia przyczyn tego przedłużenia.

3. Do terminów określonych w pkt. 1 powyżej nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych
czynności, terminów na uzupełnienie wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, okresów innych opóźnień spowodowanych  
z winy podmiotu wnioskującego o przyłączenie do sieci albo z przyczyn niezależnych od przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

4.Zgodnie z Art. 15 ust. 2 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst
jednolity Dz.U. 2019 poz. 1437 ze zm.) realizację budowy przyłączy do sieci oraz studni wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego
do  lokalizacji  wodomierza  głównego  i  urządzenia  pomiarowego  zapewnia  na  własny  koszt  osoba  ubiegająca  się  o  przyłączenie
nieruchomości do sieci.

5.Wniosek należy wypełnić  czytelnie drukowanymi literami. Nieprawidłowo wypełniony  lub niekompletny wniosek (brak wymaganych
dokumentów) będzie zwrócony wnioskodawcy celem uzupełnienia.

6.Akceptacja poniższej treści jest podstawą realizacji niniejszego wniosku.
Oświadczam,  że  zapoznałem  (am)  się  z  Regulaminem  dostarczania  wody  i  odprowadzania  ścieków  na  obszarze  Chorzowa  
i Świętochłowic, dostępnym między innymi na stronie internetowej  www.chspwik.pl oraz że akceptuję jego treść.

7.Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Chorzowsko-Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
w  celu  realizacji  umowy.  Zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  Regulaminie  ochrony  danych  osobowych,  dostępnym  na  stronie
https://www.chspwik.pl/o_firmie/Obowiazek_Informacyjny.html  oraz w siedzibie Spółki.

        ……………………………….                                                   ………..……………………………..
           ( data i podpis przyjmującego)                        (pieczęć/czytelny podpis wnioskodawcy)

                                                                                                                        

Biuro Obsługi Klienta tel.: 32 3494-609 ÷ 610, e-mail  bok@chspwik.pl. , sekretariat: 32 3494-622 , e-mail sekretariat@chspwik.pl.


