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Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. 

             ul. Słowiańska 13 

               58-210 Łagiewniki 
 

 
 

 

Wnioskodawca:                                                                                              Łagiewniki………………........ 

 
………………………………………..  

              (imię i nazwisko)  

……………………………………….. 

              (adres zamieszkania) 

……………………………………….. 

                      (PESEL) 

 

……………………………………….. 

                    (nr telefonu) 

 

WNIOSEK 

O ZAPEWNIENIE DOSTAWY WODY I/LUB ODBIORU ŚCIEKÓW 

ORAZ  O WYDANIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH PRZYŁĄCZENIA 

DO SIECI WODOCIĄGOWEJ I/LUB KANALIZACYJNEJ 

 

Zwracam się z prośbą o wydanie warunków technicznych przyłączenia się do sieci 

wodociągowej i/lub kanalizacyjnej* dla zapewnienia: 

1) Dostarczenia wody w ilości Qmax……………………m3/dobę 

do nieruchomości – dom jednorodzinny / dom wielorodzinny / dom letniskowy / zakład usługowo – 

produkcyjny*  inne ………………………….  

2) Odprowadzania ścieków w ilości Qmax……………..m3/dobę 

Ścieki bytowo-gospodarcze / produkcyjne* inne………………………… 

 

Adres obiektu przyłączanego do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej: 

Nr ewidencyjny działki……………………………………Obręb………………………………. 

Miejscowość………………………………ul………………...........................nr budynku………… 

Termin rozpoczęcia poboru wody i/lub odprowadzania 

ścieków……………………………………… 
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Wnioskodawca oświadcza, że: 

-wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez ZUK Sp. z o.o. w  Łagiewnikach 

dla wszystkich niezbędnych czynności, które mają związek z realizacją niniejszego wniosku. 

Wniosek stanowi podstawę do wydania warunków technicznych przyłączenia i sporządzenia 

umowy o przyłączenie do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej, która zostanie zawarta po 

uzupełnieniu wszystkich potrzebnych do jej sporządzenia dokumentów.  

- zapoznał się z Regulaminem dostarczenia wody i/lub odprowadzania ścieków na obszarze Gminy 

Łagiewniki oraz cennikiem opłat za usługi świadczone przez ZUK Sp. z o.o. w Łagiewnikach oraz 

akceptuje ich treść.  

 

Wymagane załączniki:  

1) Aktualna mapa zasadnicza (sytuacyjno-wysokościowa)  nie starsza niż 1 rok w skali 

1:1000 lub 1:500, określająca usytuowanie nieruchomości względem istniejących sieci 

wodociągowych i kanalizacyjnych oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu. 

(mapę można uzyskać w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa 

Powiatowego w Dzierżoniowie, ul. Świdnicka 38, 58-200 Dzierżoniów). 

2) Kopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, której 

dotyczy wniosek. 

3) Decyzja o warunkach zabudowy lub wyrys i wypis z  miejscowego planu 

zagospodarowania terenu. 

4) Upoważnienie właściciela/inwestora dla pełnomocnika składającego wniosek (jeżeli 

konieczne). 

 

*niepotrzebne skreślić 

…………………………………………… 

                                            podpis wnioskodawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

tel. (74) 8939364, fax. (74) 8940092, www.zuk-lagiewniki.pl, e-mail: sekretariat@zuk-lagiewniki.pl, 
NIP 882 211 83 41, REGON 022116748, KRS 0000468404 

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy 

Wysokość kapitału zakładowego 1.542.000,00 zł 

http://www.zuk-lagiewniki.pl/
mailto:sekretariat@zuk-lagiewniki.pl

