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Dane  Inwestora: 

Imię i nazwisko/Nazwa firmy*: ………………………………………………………………………………………………..……………..…… 

Adres: 

ulica: ..………………………..………………………………………… 

miejscowość: .…………………………………………………...... 

kod pocztowy: ……………………………………………………… 

telefon: .……………………………………………………………….. 

NIP*: .…………………………………………………………………… 

Adres korespondencyjny  (wypełnić jeśli potrzebne): 

ulica: ..………………………..………………………………………… 

miejscowość: .……………………………………………........... 

kod pocztowy: ……………………………………………………… 

  e-mail: .………………………………………………………………… 

Dane Pełnomocnika: (wypełnić wyłącznie, gdy Pełnomocnik reprezentuje Inwestora oraz załączyć Pełnomocnictwo) 

Imię i nazwisko/Nazwa firmy*: ……………………………………………………………………………………………………………..……. 

Adres: 

ulica: ..………………………..………………………………………… 

miejscowość: .…………………………………………………….... 

kod pocztowy: ……………………………………………………… 

telefon: .……………………………………………………………….. 

NIP*: .…………………………………………………………………… 

Adres korespondencyjny  (wypełnić jeśli potrzebne): 

ulica: ..………………………..……………………………………….. 

miejscowość: .…………………………………………………...... 

kod pocztowy: ……………………………………………………… 

  e-mail: …………………………………………………………………. 

Wniosek dotyczy: (zakreślić wybrane) 

dostawy wody odbioru ścieków bytowych1) 



odbioru ścieków przemysłowych2) 

 

Lokalizacja nieruchomości lub obiektu, który ma zostać przyłączony do sieci:

  miejscowość: .………………………………….………..…….............................................................................................. 

ulica: .…………………………..………………………………….…………………………………………………………………………………..……. 

nr posesji / działka: .……...………………………………..…………………………………………………………………………….……….…. 

obręb: .………...………………………………………………….……………………………………………………………………………….………. 

Informacja o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania nieruchomości lub obiektu:  (zakreślić wybrane )   
 

wielorodzinny  usługowy przemysłowy  inny  


rodzaj prowadzonej/planowanej działalności: ……………………………………………………………………………….….
 

Obiekt:  

istniejący projektowany w rozbudowie/przebudowie

 

 

 

 
 

Miejsce na pieczęć  wpływu do BOK LPWiK S.A. 

Wypełnia usługodawca (LPWiK S.A.) 

Nr Sprawy: ............................................................... 

Osoba prowadząca: ................................................. 

Nr TWP : EST/………………………………………………..………. 

Miejsce wpływu: ………………………………….………………. 

Uwagi: ...................................................................... 

             ...................................................................... 
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Zapotrzebowanie na wodę: 

na cele bytowe                Qdśr        = ........................................ [m3/d] 
 Qhmax    = ........................................ [m3/h] 
na cele technologiczne*** Qdśr        = ........................................ [m3/d] 
 Qhmax    = ........................................ [m3/h] 
na cele ppoż. z sieci zewn.   Q ppoż z  = ........................................ [dm3/s] 
na cele ppoż. wewn. Q ppoż w = ........................................ [dm3/s] 

inne …………………………..…..                                       Qdśr         = ........................................ [m3/d] 

Wielkości ładunku zanieczyszczeń w wodzie [kg/d]: 

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

Rodzaj ścieków i ilość ścieków: 

bytowe                Q dśr       = ......................................... [m3/d] 
 Q hmax   = ......................................... [m3/h] 
przemysłowe*** Q dśr       = ......................................... [m3/d] 

 Q hmax    = ......................................... [m3/h] 

 

Ładunek zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych odprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych 
[kg/d]:*** 

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

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

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

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

 

Proponowane urządzenia do podczyszczania ścieków:*** 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

  .......................................................................................................................................................................... 
 
Dodatkowe informacje od wnioskodawcy: 

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

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

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

 

Załączniki: 

Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci 
wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu (załącznik 
obowiązkowy) 

Pełnomocnictwo 

Odbiór warunków: 

osobisty        odesłać pocztą   kopię wysłać e-mailem   
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Oświadczenia i zgody: 

 oświadczam, że zapoznałem się z „Informacją na temat przetwarzania danych osobowych”, udostępnioną 
przez Administratora tj. LPWiK S.A. (pole obowiązkowe), 

 zobowiązuję się do wypełnienia obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 lub art. 14 RODO3) wobec 
osób fizycznych, których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem i udostępniam 
Administratorowi w celu ustalenia reprezentanta4) (obowiązkowe w przypadku udostępniania Administratorowi danych osób 

trzecich), 

 wyrażam zgodę na przetwarzanie przez LPWiK S.A. moich danych osobowych takich jak adres e-mail, który 
podany został przeze mnie dobrowolnie w formularzu w celu usprawnienia obsługi klienta. Jednocześnie 
rozumiem, iż zgoda może być w dowolnym momencie cofnięta, bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed wycofaniem tejże zgody (obowiązkowe w przypadku 

udostępniania powyższych danych), 

 świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym wniosku nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu 
Karnego, potwierdzam poprawność zamieszczonych w niniejszym wniosku danych (pole obowiązkowe). 

 

 
……………………………………………………. 

data 

 
 

 

 
…………………………………………………………………… 

czytelny podpis 

 
1) 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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437). 
2) Ścieki przemysłowe – ścieki niebędące ściekami bytowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi, powstałe w związku z prowadzoną przez zakład działalnością 
handlową, przemysłową, składową, transportową lub usługową także będące ich mieszaniną ze ściekami innego podmiotu, odprowadzane urządzeniami 
kanalizacyjnymi tego zakładu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437). 
3) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119 z 
04.05.2016, str. 1) 
4) W przypadku gdy klient/kontrahent nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowanego obowiązku 
informacyjnego, stosownie do art. 13 ust 4 lub art. 14 ust 5 RODO treści danego punktu oświadczenia klient/kontrahent nie składa (usunięcie fragmentu oświadczenia 
np. przez wykreślenie)  
Termin wydania warunków: do 45 dni kalendarzowych od daty złożenia kompletnego wniosku. 

 

Dodatkowe informacje dotyczące wypełnienia i złożenia wniosku: 

1. Wnioski składane drogą elektroniczną należy przesłać na adres e-mail: bok@lpwiksa.pl. Wnioski składane drogą mailową 

będą potwierdzane mailem zwrotnym z LPWiK S.A. Brak potwierdzenia może oznaczać, że Wniosek nie wpłynął do 

Przedsiębiorstwa. W takim wypadku zalecamy złożenie Wniosku ponownie lub kontakt z Biurem Obsługi Klienta,  

tel. (76) 855 48 00. 

2. Wnioski składane za pośrednictwem poczty tradycyjnej będą potwierdzane listem przesłanym na adres korespondencyjny 

określony we Wniosku. Za datę złożenia Wniosku przyjmuje się datę wpływu Wniosku do LPWiK S.A.  

3. Wnioski składane osobiście potwierdzane będą zamieszczoną na nich pieczęcią z datą wpływu Wniosku do LPWiK S.A.  

4. Wnioski niekompletne, które nie zostaną uzupełnione w określonym terminie na pisemną prośbę LPWiK S.A. zostaną 

rozpatrzone odmownie. 

5. Niezbędny załącznik do Wniosku w postaci planu zabudowy lub szkicu sytuacyjnego można sporządzić na podstawie mapy 

pobranej ze strony https://mapy.legnica.eu/ lub w Wydziale Geodezji i Kartografii Urzędu Miasta Legnicy, ul. Tadeusza 

Kościuszki 38, e-mail: gk@legnica.eu, tel.: (76) 723 31 73 lub (76) 723 31 74. 

Na planie zabudowy lub na szkicu sytuacyjnym należy wskazać przebieg przyłącza oraz proponowane miejsce włączenia do 

sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny muszą również określać usytuowanie przyłączy w 

stosunku do istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu zgodnie z art. 

19a ust. 4 pkt. 6)  Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 

(tj. Dz. U. z 2019 poz. 1437). 

6. Zapotrzebowanie na wodę można przyjąć na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r.  

w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz.U. 2002 nr 8 poz. 70), dostępnego pod adresem 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20020080070.  

mailto:bok@lpwiksa.pl
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