
Formularz PDS-1 
WNIOSEK O WYDANIE OŚWIADCZENIA  ZAPEWNIENIA DOSTARCZANIA WODY 

I/LUB ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW 

 

 Data  

 

Regionalne Wodociągi i Kanalizacja spółka z o.o.  

w Białogardzie  

ul. Ustronie Miejskie 1 78-200 Białogard 

 

 

 

Wnioskodawca / Dane podmiotu ubiegającego się o oświadczenie  

Nazwisko lub nazwa firmy 

 

Imię /c.d. nazwa firmy  

 

Miejscowość  

 

Kod 

 

Poczta 

 

Ulica 

 

Nr budynku 

 

Nr lokalu 

 

Telefon 

 

Email 

 

NIP ( dot. firm) 

 

 

WNIOSEK  

na wydanie oświadczenia zapewniającego możliwość  

przyłączenia do sieci wodociągowej  / kanalizacyjnej1) 
 

Adres nieruchomości lub obiektu 

Miejscowość  

 

Kod 

 

Poczta 

 

Gmina 

 

Ulica 

 

Nr budynku 

 

Nr lokalu 

 

Nr działki ewidencyjnej  

 

Obręb  

 

 Informacja o przeznaczeniu i sposobie wykorzystywania nieruchomości/obiektu (należy zaznaczyć właściwy kwadrat) 

                   istniejący                     projektowany 

 

  budynek mieszkalny jednorodzinny...............................................  / wielorodzinny / zabudowa zagrodowa1)  

  zakład usługowy / produkcyjny  (podać rodzaj) ………………………………………………………………………………………………..  

■  inne(podać rodzaj) …………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 
1. Ilość zapotrzebowanej wody  

a) dobowe zapotrzebowanie na wodę :  

 

  na cele bytowe             Qśrd=………...…… [m3/d] 

  na cele technologiczne     Qśrd =……………… [m3/d] 

  na cele przeciwpożarowe   Qśrd=……………… [m3/d] 

  cele inne                  Qśrd=……………… [m3/d] 

 

 

 

b) maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na wodę:  

  na cele bytowe      Qmaxh=……………… [m3/h] 

 

  na cele technologiczne Qmaxh=……..……… [m3/h] 

 

  na cele przeciwpożarowe zewn.2)  

Qmaxh=……………… [l/s] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
data wpływu  wniosku /nr kancelaryjny wniosku  



 

 

  liczba mieszkańców/pracowników : 

 

M=……..…[osób] 

  na cele przeciwpożarowe wewn.  

Qmaxh=……………… [l/s] 

 

  cele inne           Qmaxh=…………… [m3/h] 

2. Ilość i jakość odprowadzanych ścieków  

a) ilość 

 

  bytowych Qśrd  =……..……[m3/d] 

  przemysłowych4)  Qmaxh =………………. [m3/h] 
 

 Qśrd =…………………[m3/d] 

 

b) jakość (wielkość ładunku zanieczyszczeń) 3) 
 

 

3. Nieruchomość posiada ujęcie wody własnej (studnia): 

  TAK              NIE 

4. Planowany termin : 

 

 poboru wody        od  …....….……………………..  

 

 dostarczania ścieków  od  ………………………….…… 

 

5. Odbiór warunków:        ODBIÓR OSOSBISTY   ODESŁAĆ POCZTĄ 

6. Do wniosku załączam : 

q mapa sytuacyjna -wysokościowa lub mapa zasadnicza z lokalizującą nieruchomości ze wskazaniem dostępu do drogi 
publicznej w skali 1 :500 lub 1:1000; 

q odpis z właściwego rejestru (w przypadku przedsiębiorców); 

 

 

Oświadczenie wnioskodawcy 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w niniejszym wniosku w celu podjęcia działań niezbędnych do wydania zapewnienia 

dostarczania wody i/lub odprowadzania ścieków lub odmowy, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz.1000 wraz z późn. zm.) oraz zgodnie z klauzulą informacyjną 

załączoną poniżej. 

 

Przyjmuję do wiadomości, że: 

a) Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 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 osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., str. 1 – „RODO”) Spółka informuje, iż administratorem 

danych osobowych jest:  

Regionalne Wodociągi i Kanalizacji Sp. z o.o. w Białogardzie  

ul. Ustronie Miejskie 1  

78–200 Białogard;  

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych p. Dariusz Florek z którym w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych 

można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem biuro@ordonotitia.pl lub telefonicznie pod numerem 513 370 301. 

b) Moje dane osobowe będą zbierane i przetwarzane w celu wydania opinii w sprawie możliwości przyłączenia do komunalnych sieci 

- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ww. rozporządzenia. 

c) Odbiorcami moich danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub umowy 

powierzenia. 

d) Moje dane osobowe przechowywane będą przez okres istnienia wykonanej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej. Okres ten może zostać przedłużony 

do czasu upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń, jeśli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne do dochodzenia lub obrony 

przed takimi roszczeniami. 

e) Posiadam prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych osobowych 

oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

f) Moje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

g) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową rozpatrzenia wniosku. 

 

 

 
 

 

 

       (data i miejscowość)                                         (czytelny podpis wnioskodawcy) 
 

 

1 Niepotrzebne skreślić; 
2 Wypełnić w przypadku lokalizacji hydrantu zewnętrznego za wodomierzem głównym zasilanym bezpośrednio z sieci 
3 Należy załączyć zbiorcze zestawienie rodzaju ścieków przemysłowych  

 

q zaznaczyć właściwe pole 



Formularz PDS-2 
WNIOSEK O WYDANIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA DO SIECI  

 

 Data  

 

Regionalne Wodociągi i Kanalizacja spółka z o.o.  

w Białogardzie  

ul. Ustronie Miejskie 1 78-200 Białogard 

 

 

 

Wnioskodawca / Pełnomocnik  

Nazwisko lub nazwa firmy 

 

Imię /c.d. nazwa firmy  

 

Miejscowość  

 

Kod 

 

Poczta 

 

Ulica 

 

Nr budynku 

 

Nr lokalu 

 

Telefon 

 

Email 

 

NIP ( dot. firm) 

 

Dane Inwestora 1) 

Nazwisko lub nazwa firmy 

 

Imię /c.d. nazwa firmy  

 

Miejscowość  

 

Kod 

 

Poczta 

 

Ulica 

 

Nr budynku 

 

Nr lokalu 

 

Telefon 

 

Email 

 

NIP ( dot. firm) 

 

 

WNIOSEK 
o wydanie w arunków  przyłączenia do sieci wodociągowej /kanalizacyjnej 2) 

 

Adres nieruchomości lub obiektu przyłączanego do sieci  

Miejscowość  

 

Kod 

 

Poczta 

 

Gmina 

 

Ulica 

 

Nr budynku 

 

Nr lokalu 

 

Nr działki ewidencyjnej  

 

Obręb  

 

 Informacja o przeznaczeniu i sposobie wykorzystywania nieruchomości/obiektu (należy zaznaczyć właściwy kwadrat) 

                   istniejący                     projektowany  

  budynek mieszkalny jednorodzinny...............................................  / wielorodzinny / zabudowa zagrodowa2)  

  zakład usługowy / produkcyjny  (podać rodzaj) ………………………………………………………………………………………………..  

   inne(podać rodzaj) …………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 Tytuł prawny Inwestora do w/w nieruchomości  

  własność - nr księgi wieczystej ………...…………………………………………………………………………………………………………... 

  inne (jakie?) – rodzaj umowy ………...………………………………………………………………zawarta dnia…...……………………. 

pomiędzy stronami3) …………………………………………………………… Notariusz: ………………………….……………….………….. 

repertorium: …………………………………………………….… nr CREWAN: ……………………………………………………………….……. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
data wpływu  wniosku /nr kancelaryjny wniosku  



1. Ilość zapotrzebowanej wody  

  

a) dobowe zapotrzebowanie na wodę :  

 

  na cele bytowe             Qśrd=………...…… [m3/d] 

  na cele technologiczne     Qśrd =……………… [m3/d] 

  na cele przeciwpożarowe   Qśrd=……………… [m3/d] 

  cele inne                  Qśrd=……………… [m3/d] 

 

 

 

b) maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na wodę:  

  na cele bytowe      Qmaxh=……………… [m3/h] 

 

  na cele technologiczne Qmaxh=……..……… [m3/h] 

 

  na cele przeciwpożarowe zewn.4)  

Qmaxh=……………… [l/s] 

 

  na cele przeciwpożarowe wewn.  

Qmaxh=……………… [l/s] 

 

  cele inne           Qmaxh=…………… [m3/h] 

 

 

  liczba mieszkańców/pracowników : 

 

M=……..…[osób] 

 

2. Ilość i jakość odprowadzanych ścieków  

a) ilość 

 

  bytowych Qśrd  =……..……[m3/d] 

  przemysłowych4)  Qmaxh =………………. [m3/h] 
 

 Qśrd =…………………[m3/d] 

 

b) jakość (wielkość ładunku zanieczyszczeń) 5) 
 

 

3. Nieruchomość posiada ujęcie wody własnej (studnia): 

  TAK              NIE 

4. Planowany termin : 

 

 poboru wody        od  …....….……………………..  

 

 dostarczania ścieków  od  ………………………….…… 

 

 

5. Odbiór warunków:        ODBIÓR OSOSBISTY   ODESŁAĆ POCZTĄ 

6. Do wniosku załączam : 

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

q odpis z właściwego rejestru (w przypadku przedsiębiorców); 

q pełnomocnictwo do reprezentowania inwestora (jeżeli inwestora reprezentuje inny podmiot) 

 

 

Oświadczenie wnioskodawcy 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w niniejszym wniosku w celu podjęcia działań 
niezbędnych do wydania warunków przyłączenia do sieci, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz.1000 
wraz z późn. zm.) oraz zgodnie z klauzulą informacyjną załączoną poniżej. 

 

POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH RWIK Sp. z o. o. w Białogardzie 

Przyjmuję do wiadomości, że: 

a) Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 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 osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., str. 1 – 

„RODO”) Spółka informuje, iż administratorem danych osobowych jest:  

Regionalne Wodociągi i Kanalizacji Sp. z o.o. w Białogardzie  

ul. Ustronie Miejskie 1  

78–200 Białogard;  

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych p. Dariusz Florek z którym w sprawach dotyczących przetwarzania 

danych osobowych można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem biuro@ordonotitia.pl lub 
telefonicznie pod numerem 513 370 301. 

 

 



 

b) Moje dane osobowe będą zbierane i przetwarzane w celu wydania opinii w sprawie możliwości przyłączenia do komunalnych sieci 

- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ww. rozporządzenia. 

c) Odbiorcami moich danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie 

przepisów prawa lub umowy powierzenia. 

d) Moje dane osobowe przechowywane będą przez okres istnienia wykonanej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej. Okres ten może 

zostać przedłużony do czasu upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń, jeśli przetwarzanie danych osobowych będzie 

niezbędne do dochodzenia lub obrony przed takimi roszczeniami. 

e) Posiadam prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

f) Moje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

g) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową rozpatrzenia wniosku. 

 

 

 

 
 

 

 

 

       (data i miejscowość)                                         (czytelny podpis wnioskodawcy) 

 
 

 

1 Należy wypełnić dane Inwestora , jeżeli Inwestora reprezentuje inny podmiot  

2 Niepotrzebne skreślić; 
3 Wymagane jest okazanie dokumentu stanowiącego tytuł władania nieruchomością w przypadku braku wpisu prawa 

wnioskodawcy do księgi wieczystej lub nr CREWAN; 
4Wypełnić w przypadku lokalizacji hydrantu zewnętrznego za wodomierzem głównym zasilanym bezpośrednio z sieci 
5 Należy załączyć zbiorcze zestawienie rodzaju ścieków przemysłowych  

 

q zaznaczyć właściwe pole 
 



Formularz PDS-3 

INFORMACJA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU WYDANIA WARUNKÓW  

 

 Data  

 

Do: 

 

 

 

 

 

Pismo informujące o wydłużeniu terminu wydania  

warunków przyłączenia do sieci 
 

 

W nawiązaniu do wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, złożonego przez 

Wnioskodawcę w dniu    , działając na podstawie art. 19a ust. 2 Ustawy        

z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 

( Dz.U.2020.0.2028 t.j. z późniejszymi zmianami ) Spółka Regionalne Wodociągi i Kanalizacja     

sp. z o. o. w Białogardzie informuje, że w związku z: 

np.  

Ø koniecznością wykonania pomiarów wydajności sieci wodociągowej, 

Ø koniecznością przeprowadzenia szczegółowego rozpoznania istniejącego uzbrojenia,  

Ø koniecznością przeprowadzenia dodatkowych analiz hydraulicznych, 

Ø itd. 

przedłuża termin wydania warunków przyłączenia do sieci dla nieruchomości zlokalizowanej: 

 

o kolejne 21 / 45* dni. 

 

Sprawę prowadzi:   tel. kontaktowy:   
 

Znak sprawy:   

 

 
 

 

podpis 

 
*nieodpowiednie skreślić 



Formularz PDS-4 
INFORMACJA O POTRZEBIE UZUPEŁNIENIA  

WNIOSKU O WYDANIE WARUNKÓW PRZYŁACZENIA DO SIECI  

 

 Data  

 

Do: 

 

 

 

 

 

Pismo informujące o potrzebie uzupełnienia  

wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci 
 

 

W nawiązaniu do wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, złożonego przez 

Wnioskodawcę w dniu    , działając na podstawie art. 19a ust. 2 Ustawy z dnia  

7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków      

( Dz.U.2020.0.2028 t.j. z późniejszymi zmianami ) Spółka Regionalne Wodociągi i Kanalizacja    

sp. z o. o. w Białogardzie informuje, że złożony wniosek nie jest kompletny, albowiem zgodnie    

z art.19a ust. 4 tej Ustawy nie zawiera: 

Ø                                , 

Ø                                , 

Ø                               , 

W związku z powyższym, Spółka Regionalne Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. w Białogardzie prosi  

o uzupełnianie złożonego wniosku w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia doręczenia 

niniejszego pisma. 

 

Sprawę prowadzi:   tel. kontaktowy:   
 

Znak sprawy:   

 

 
 

 

podpis 

 
*nieodpowiednie skreślić 



Formularz PDS-5 
ODMOWA WYDANIA WARUNKÓW PRZYŁACZENIA DO SIECI  

 

 Data  

 

Do: 

 

 

 

 

 

Pismo informujące o odmowie 

wydania warunków przyłączenia do sieci 
 

 

W odpowiedzi na  wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci, złożony przez 

Wnioskodawcę w dniu   , działając na podstawie art. 19a ust. 1 Ustawy z dnia   

7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków       

( Dz.U.2020.0.2028 t.j. z późniejszymi zmianami ) Spółka Regionalne Wodociągi i Kanalizacja    

spółka z o. o. w Białogardzie informuje, że nie posiada obecnie technicznych możliwości 

świadczenia usług, o których mowa w art. 15 ust. 4 ww. Ustawy i odmawia wydania warunków 

przyłączenia do sieci wodociągowej/kanalizacyjnej* nieruchomości działka  

obręb 

Brak technicznych możliwości świadczenia usług jest spowodowany:  

 

 

 

Jednocześnie RWiK sp. z o. o. w Białogardzie informuje, że na podstawie art. 27e ust.1 pkt. 2   

ww. Ustawy, wnioskodawcy przysługuje prawo do złożenia wniosku o rozstrzygnięcie sporu, który 

można złożyć do Dyrektora RZGW w Szczecinie, Tama Pomorzańska 13 A, 70-030 Szczecin. 

 

Sprawę prowadzi:   tel. kontaktowy:   
 

Znak sprawy:   

 

 
 

 

 

podpis 

*nieodpowiednie skreślić 
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Formularz PDS-6 
WARUNKI PRZYŁACZENIA DO SIECI  

 
 

 

Data  

 

Znak warunków przyłączenia: 
 

 

 

 

 

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI WODOCIĄGOWEJ / KANALIZACYJNEJ*) 

NR  
 

 

ADRES NIERUCHOMOŚCI:    

OBIEKT PRZYŁĄCZANY:   

 

 

I. Szczegółowe warunki przyłączenia do sieci: 
 

1. Miejsce włączenia: 

1.1 . Strefa pomiarowa SmartFlow:   

1.2   Wodociąg    -  istniejący  

Ø   mm, śr.ciś.    MPa, wykonany z   , w ul.  ; 

1.3  Kanał sanitarny   grawitacyjny / tłoczny*) -  istniejący  

Ø   mm, wykonany z   , w ul.; 

 

2. Techniczne warunki przyłączenia do sieci wodociągowo / kanalizacyjnej*): 

Dot. punktu 1.1. –  

 

 

Dot. punktu 1.2. –  

 

 

 

3. Pobór wody z sieci wodociągowej  na cele : bytowe / technologiczne / p poż. zewn. / p.poż wewn *): 

Qśr/d    m3/d;    Qmax/h .    m3/h ;   qp.poż. zewn    l / s qp.poż wew..        l / s 

 

4. Odprowadzenie ścieków : bytowych / przemysłowych *): 

Qśr/d    m3/d;    Qmax/h .     m3/h 

 

5. Warunki dotyczące jakości ścieków i ich zrzutu do sieci kanalizacyjnej: 
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II. Wymagania stawiane procesowi projektowania i realizacji budowy przyłączy; 

 

1. Warunki ogólne dotyczące projektowania przyłączy: 

a) należy zaprojektować studnię wodomierzową w odległości nie mniejszej niż 2m i nie większą niż 10m między osią 

studzienki a ogrodzeniem lub linią rozgraniczającą nieruchomość; 

b) należy zaplanować dojazd ciężkiego sprzętu specjalistycznego (WUKO) dla studzienek kanalizacyjnych; 

c) należy opracować plan sytuacyjny na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej 

do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego; 

d) należy opracować opis techniczny do sporządzonego planu sytuacyjnego 

e) plan sytuacyjny wraz z jego opisem technicznym należy opracować wg STANDARDÓW TECHNICZNYCH ROZWIĄZAŃ 
TECHNICZNYCH, MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ STOSOWANYCH W SYSTEMACH WODOCIĄGOWYCH 

I KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W ZARZĄDZIE RWiK sp. z o. o. udostępnionych na stronie www.rwik.pl . 
 

2. Zgłoszenie zamiaru budowy przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego. 

Wykonanie przyłącza wodociągowego/lub kanalizacyjnego wymaga: 

a) złożenia w RWiK sp. z o. o. w terminie co najmniej 21 dni przed rozpoczęciem robót budowlanych, zgłoszenia 

zamiaru budowy przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego wraz załącznikami w postaci: 

- trzech egzemplarzy (3 egz.) planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej 

przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego; 

- trzech egzemplarzy (3 egz.) opisu technicznego do sporządzonego planu sytuacyjnego; 

b) po stwierdzeniu kompletności złożonego zgłoszenia zamiaru budowy i sprawdzeniu jego zgodności z wydanymi 

warunkami przyłączenia do sieci, RWiK sp. z o. o. w Białogardzie w ciągu 14 dnia od dnia złożenia zgłoszenia wydaje 

zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia zamiaru budowy przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego, 

umożliwiające rozpoczęcie robót budowlanych. 

 

Rozpoczęcie robót budowlanych przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego może nastąpić wyłącznie 

po uzyskaniu przez wnioskodawcę / podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci, zaświadczenia o którym mowa 

w pkt 2 b. 
 

3. Realizacja budowy przyłącza wodociągowego i lub kanalizacyjnego: 

a) budowa przyłączy wodociągowych i/lub kanalizacyjnych wraz z włączeniem do sieci RWiK sp. z o. o. odbywa się: 

- staraniem i na koszt wnioskodawcy / podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci; 

- pod nadzorem służb technicznych RW i K sp. z o. o.; 

b) odpowiedzialność za wykonanie robót budowlanych zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci 

oraz uwarunkowaniami wynikającymi z usytuowania w gruncie innego uzbrojenia podziemnego oraz lokalizacji 

innych obiektów budowlanych, obarcza wnioskodawcę / podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci; 

c) wnioskodawca / podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci uzgadnia termin odbioru robót zanikowych 

z wyznaczonym w zaświadczeniu o którym mowa w pkt. 2b pracownikiem służ technicznych RWiK sp. z o. o.; 

d) obowiązuje następujący skład osobowy komisji odbiorowej robót zanikowych: wnioskodawca / podmiot 

ubiegający się o przyłączenie do sieci, wykonawca robót instalacyjnych, przedstawiciel RWiK sp. z o. o.  

e) warunkiem montażu wodomierza do wody na cele inne niż spożycie przez ludzi jest dostarczenie do Spółki 

protokołu odbioru robót zanikowych przyłącza wodociągowego i podejścia wodomierzowego oraz zawarcie 

umowy o zaopatrzenie w wodę. Każdorazowo montaż wodomierza i uruchomienie świadczenia usług powinno 

nastąpić w terminie 7 dni od daty dokonania w terenie odbioru robót zanikowych (do czasu montażu wodomierza 

brak jest możliwości korzystania z wody); 

f) warunkiem dostarczenia wody przeznaczonej na spożycie przez ludzi lub na cele p. poż. jest formalne zakończenie 

w RWiK sp. z o. o. budowy przyłącza poprzez: spisanie protokołu odbioru końcowego przyłącza oraz zawarcie 

umowy o zaopatrzenie w wodę; 
 

3.1. W przypadku budowy przyłącza wodociągowego odbiorowi w stanie odkrytym podlega: 

- wykonanie włączenia w istniejącą sieć wodociągową; 

- montaż studni wodomierzowej; 

- ułożenie rur na całym odcinku (w przypadku układania przewodu metodą bezwykopową- wykopy kontrolne); 

- kolizje; 
 

3.2. W przypadku budowy przyłącza kanalizacyjnego odbiorowi w stanie odkrytym podlega: 

- wykonanie włączenia w istniejącą sieć kanalizacyjną; 

- montaż studni rewizyjnych; 

- montaż armatury; 

- ułożenie rur na całym odcinku (w przypadku układania przewodu metodą bezwykopową - wykopy kontrolne); 

- kolizje; 
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3.3. Przydomowe przepompownie ścieków, które mogą zostać przekazane do eksploatacji RWiK sp. z o.o. muszą być 
zaprojektowane i wykonane zgodnie ze aktualnymi STANDARDAMI TECHNICZNYMI ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH, 
MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ STOSOWANYCH W SYSTEMACH WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH 
W ZARZĄDZIE RWiK sp. z o. o. dostępnymi na stronie spółki https://www.rwik.pl/standardy-techniczne-

rozwiazan-technicznych-materialow-i-urzadzen-sanitarnych-w-systemach-wodociagow-i-kanalizacji-sanitarnej-

na-terenie-dzialania-rw/. Nie wykonanie przydomowej przepompowni ścieków zgodnie z powyższymi 
wytycznymi wiąże się jednocześnie z brakiem możliwości przejęcia przepompowni do eksploatacji przez spółkę 
RWiK, i pozostawieniem jej w eksploatacji Wnioskodawcy/Inwestora, na potrzeby którego przydomowa 

przepompownia ścieków zostanie zaprojektowana i wykonana.   
 

 

III. Wymagania stawiane procesowi odbioru przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego; 
 

4. Zakończenie budowy przyłącza - odbiór końcowy przyłącza. 
 

Zakończenie procesu budowy przyłącza wodociągowego i /lub kanalizacyjnego następuje w momencie spisania 

Protokołu Odbioru Końcowego przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego. 
Warunkiem spisania protokołu o którym mowa powyżej jest złożenie wniosku o jego wydanie 

oraz równoległe dostarczenie do RWiK sp. z o. o. kompletnej dokumentacji powykonawczej wykonanego przyłącza. 
 

4.1. Dla przyłączy wodociągowych dokumentację powykonawczą stanowią: 
 

a) protokół odbioru robót zanikowych podpisany przez Kierownika Rejonu Eksploatacji 
/ Posterunku Eksploatacyjnego lub innego, umocowanego pracownika RW i K sp. z o. o.; 

b) w przypadku przyłączy wodociągowych wybudowanych w pasach drogowych – kopie Decyzji zezwalających 

na umieszczenie urządzenia w pasie drogowym oraz protokół odbioru pasa drogowego po wykonaniu robót 
budowlanych podpisany przez zarządcę drogi; 

a) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wybudowanego przyłącza wodociągowego w wersji papierowej i 

numerycznej w formacie (.dwg, .dxf); 

c) protokół odbioru prób szczelności przyłącza wodociągowego, wykonany w obecności wyznaczonego pracownika 
RW i K sp. z o. o.; 

d) wyniki badań jakości wody w zakresie mikrobiologicznym (w tym pobór wody i badanie wykonać zgodnie  
z obowiązującymi przepisami);  

 

4.2. Dla przyłączy kanalizacyjnych dokumentację powykonawczą stanowią: 
 

a) protokół odbioru robót zanikowych podpisany przez Kierownika Rejonu Eksploatacji 

/ Posterunku Eksploatacyjnego lub innego, umocowanego pracownika RW i K sp. z o. o.; 

b) w przypadku przyłączy kanalizacyjnych wybudowanych w pasach drogowych – kopie Decyzji zezwalających 

na umieszczenie urządzenia w pasie drogowym oraz protokół odbioru pasa drogowego po wykonaniu robót 
budowlanych podpisany przez zarządcę drogi; 

c) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wybudowanego przyłącza kanalizacyjnego w wersji papierowej i 

numerycznej w formacie (.dwg, .dxf); 

W przypadku kaskadowego włączenia do istniejącej studni kanalizacyjnej na inwentaryzacji geodezyjnej 
powykonawczej należy nanieść rzędną wierzchu rury przyłącza w miejscu wykonania kaskady. 

 

4.3. Dla przydomowych pompowni ścieków /uzt/ dokumentację powykonawczą stanowią: 
 

a) protokół odbioru robót zanikowych dla rurociągu tłocznego, podpisany przez Kierownika Rejonu lub innego, 
umocowanego pracownika RW i K sp. z o. o.; 

b) w przypadku przyłączy kanalizacyjnych tłocznych wybudowanych w pasach drogowych – kopie Decyzji 

zezwalających na umieszczenie urządzenia w pasie drogowym oraz protokół odbioru pasa drogowego 

po wykonaniu robót budowlanych podpisany przez zarządcę drogi; 
c) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wybudowanego przyłącza kanalizacyjnego tłocznego 

wraz przydomową pompownią ścieków w wersji papierowej i numerycznej w formacie (.dwg, .dxf); 

d) protokół próbnego rozruchu przepompowni; 
 

 

IV. Wymagania ogólne; 

1. Włączenia przyłącza do sieci dokonuje wnioskodawca / podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci wyłącznie 

pod nadzorem RW i K sp. z o. o.; 

2. Plombowanie wodomierzy dokonuje wyłącznie RW i K sp. z o. o. 
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3. W przypadku nie zawarcia przez wnioskodawcę / podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci umowy 

na dostawę wody i/lub odbiór ścieków oraz ujawnieniu nielegalnego poboru wody lub nielegalnego zrzutu ścieków, 

naliczane będą kary wg aktualnie obowiązujących przepisów prawa łącznie z odcięciem dostawy wody i odbioru 

ścieków. 

4. W przypadku samowolnego wykonania włączenia w sieć  bez uzyskania z RWiK sp. z o. o. zaświadczenia o przyjęciu 

zgłoszenia zamiaru budowy przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego, bez odbioru robót ulegających 

zakryciu, bez prawomocnej decyzji/umowy z zarządcą drogi na zajęcie pasa drogowego lub samowolnego 

wykonania czynności eksploatacyjnych na sieci będącej w posiadaniu RWiK sp. z o. o., zostanie wszczęta procedura 

karna przewidziana obowiązującymi przepisami prawa. 

V. Uwagi końcowe; 

1. Niniejsze warunki nie rodzą prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane jak również nie stanowią 

podstawy do zawarcia umowy. 

2. Warunki przyłączenia do sieci wydane przez RWiK sp. z o. o. są ważne przez okres 2 lat od dnia ich wydania.  

3. Dla kwestii nieuregulowanych w warunkach przyłączenia do sieci zastosowanie mają aktualnie obowiązujące 

przepisy prawa. 

4. Uwarunkowania dodatkowe:  

 

 

 

 

 

* Niepotrzebne skreślić 

Otrzymują: 

1) Adresat 

2) a/a 



Formularz PDS-7 
ZMIANA / AKTUALIZACJA WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIE DO SIECI 

 

 Data  

 

Regionalne Wodociągi i Kanalizacja spółka z o.o.  

w Białogardzie  

ul. Ustronie Miejskie 1 78-200 Białogard 

 

 

 

Wnioskodawca / Pełnomocnik  

Nazwisko lub nazwa firmy 
 

Imię /c.d. nazwa firmy  
 

Miejscowość  
 

Kod 
 

Poczta 
 

Ulica 
 

Nr budynku 
 

Nr lokalu 
 

Telefon 
 

Email 

 

NIP ( dot. firm) 
 

Dane Inwestora 1) 

Nazwisko lub nazwa firmy 
 

Imię /c.d. nazwa firmy  
 

Miejscowość  
 

Kod 
 

Poczta 
 

Ulica 
 

Nr budynku 
 

Nr lokalu 
 

Telefon 
 

Email 

 

NIP ( dot. firm) 
 

 

 

WNIOSEK  

o zmianę/aktualizację wydanych w arunków  przyłączenia do sieci wodociągowej /kanalizacyjnej 2) 

nr  

1. Przyczyna zmiany/aktualizacji1 warunków przyłączenia do sieci:  
  zmiana właściciela nieruchomości 
  zmiana sposobu użytkowania nieruchomości 
  zmiana zagospodarowania nieruchomości 
  zmiana zapotrzebowania na wodę lub zmiana odprowadzanych ścieków 
  zmiana miejsca włączenia do sieci wodociągowej 
  zmiana miejsca włączenia do sieci kanalizacyjnej 
 

Adres nieruchomości lub obiektu 

Miejscowość  
 

Kod 
 

Poczta 
 

Gmina 
 

Ulica 
 

Nr budynku 
 

Nr lokalu 
 

Nr działki ewidencyjnej  
 

Obręb  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

data wpływu  wniosku /nr kancelaryjny wniosku  



 Informacja o przeznaczeniu i sposobie wykorzystywania nieruchomości/obiektu (należy zaznaczyć właściwy kwadrat) 

                   istniejący                     projektowany  

  budynek mieszkalny jednorodzinny...............................................  / wielorodzinny / zabudowa zagrodowa2)  

  zakład usługowy / produkcyjny  (podać rodzaj) ………………………………………………………………………………………………..  

   inne(podać rodzaj) …………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 Tytuł prawny Inwestora do w/w nieruchomości  

  własność  - nr księgi wieczystej ………...………………………………………………………………………………………………………... 

  inne (jakie?) – rodzaj umowy ………...………………………………………………………………zawarta dnia…...……………………. 
pomiędzy stronami3) …………………………………………………………… Notariusz: ………………………….……………….…………..  
repertorium: …………………………………………………….… nr CREWAN: ……………………………………………………………….…….  

 
 1. Ilość zapotrzebowanej wody  

  

a) dobowe zapotrzebowanie na wodę :  

 
  na cele bytowe             Qśrd=………...…… [m3/d] 

  na cele technologiczne     Qśrd =……………… [m3/d] 

  na cele przeciwpożarowe   Qśrd=……………… [m3/d] 

  cele inne                  Qśrd=……………… [m3/d] 
 
 
 

b) maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na wodę:  

  na cele bytowe      Qmaxh=……………… [m3/h] 

 

  na cele technologiczne Qmaxh=……..……… [m3/h] 

 

  na cele przeciwpożarowe zewn.4)  

Qmaxh=……………… [l/s] 

 

  na cele przeciwpożarowe wewn.  
Qmaxh=……………… [l/s] 

 

  cele inne           Qmaxh=…………… [m3/h] 

 
 

  liczba mieszkańców/pracowników : 
 
M=……..…[osób] 
 

2. Ilość i jakość odprowadzanych ścieków  

a) ilość 
 

  bytowych Qśrd  =……..……[m3/d] 

  przemysłowych4)  Qmaxh =………………. [m3/h] 
 

 Qśrd =…………………[m3/d] 
 

b) jakość (wielkość ładunku zanieczyszczeń) 5) 
 

 

3. Nieruchomość posiada ujęcie wody własnej (studnia): 

  TAK              NIE 

4. Planowany termin : 

 

 poboru wody        od  …....….……………………..  
 
 dostarczania ścieków  od  ………………………….…… 
 
 

5. Odbiór warunków:        ODBIÓR OSOSBISTY   ODESŁAĆ POCZTĄ 

6. Do wniosku załączam : 

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

q odpis z właściwego rejestru (w przypadku przedsiębiorców); 
q pełnomocnictwo do reprezentowania inwestora (jeżeli inwestora reprezentuje inny podmiot) 
 

 

Oświadczenie wnioskodawcy 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w niniejszym wniosku w celu podjęcia działań 
niezbędnych do wydania warunków przyłączenia do sieci, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz.1000 
wraz z późn. zm.) oraz zgodnie z klauzulą informacyjną załączoną poniżej. 
 
 
 



 
POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH RWIK Sp. z o. o. w Białogardzie 

Przyjmuję do wiadomości, że: 

a) Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 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 osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., 
str. 1 – „RODO”) Spółka informuje, iż administratorem danych osobowych jest:  
Regionalne Wodociągi i Kanalizacji Sp. z o.o. w Białogardzie  
ul. Ustronie Miejskie 1  
78–200 Białogard;  
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych p. Dariusz Florek z którym w sprawach dotyczących przetwarzania 

danych osobowych można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem biuro@ordonotitia.pl lub 

telefonicznie pod numerem 513 370 301.. 
b) Moje dane osobowe będą zbierane i przetwarzane w celu wydania opinii w sprawie możliwości przyłączenia do komunalnych sieci 

- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ww. rozporządzenia. 
c) Odbiorcami moich danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie 

przepisów prawa lub umowy powierzenia. 
d) Moje dane osobowe przechowywane będą przez okres istnienia wykonanej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej. Okres ten może 

zostać przedłużony do czasu upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń, jeśli przetwarzanie danych osobowych będzie 

niezbędne do dochodzenia lub obrony przed takimi roszczeniami. 
e) Posiadam prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
f) Moje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 
g) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową rozpatrzenia wniosku. 
 
 

 

 
 

 

 

 

       (data i miejscowość)                                         (czytelny podpis wnioskodawcy) 
 
 
 

 

1 Należy wypełnić dane Inwestora , jeżeli Inwestora reprezentuje inny podmiot  

2 Niepotrzebne skreślić; 
3 Wymagane jest okazanie dokumentu stanowiącego tytuł władania nieruchomością w przypadku braku wpisu prawa 

wnioskodawcy do księgi wieczystej lub nr CREWAN; 
4Wypełnić w przypadku lokalizacji hydrantu zewnętrznego za wodomierzem głównym zasilanym bezpośrednio z sieci 
5 Należy załączyć zbiorcze zestawienie rodzaju ścieków przemysłowych  
 
q zaznaczyć właściwe pole 
 



Formularz PDS-8 
ZGŁOSZENIE ZAMIARU BUDOWY  

 

 Data  

 

Regionalne Wodociągi i Kanalizacja spółka z o.o.  

w Białogardzie  

ul. Ustronie Miejskie 1 78-200 Białogard 

 

 

 

 

Inwestor 

Nazwisko lub nazwa firmy 

 

Imię /c.d. nazwa firmy  

 

Miejscowość  

 

Kod 

 

Poczta 

 

Ulica 

 

Nr budynku 

 

Nr lokalu 

 

Telefon 

 

Email 

 

NIP ( dot. firm) 

 

 

 

ZGŁOSZENIE ZAMIARU BUDOWY 
 

 

Zgłaszam zamiar rozpoczęcia robót budowlanych z dniem   obejmujących budowę : 

 

  przyłącza wodociągowego  

  przyłącza kanalizacyjnego 

 

zlokalizowanego / ych 1)  na dz. nr  obręb   

w celu zaopatrzenia w wodę / odbiór ścieków1) nieruchomości zlokalizowanej w miejscowości: 

  przy ul.   na dz. nr    

dla której Regionalne Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. w Białogardzie wydały warunki przyłączenia do sieci 

nr  

 

Osobą odpowiedzialną za wykonanie robót budowlanych przyłącza wodociągowego / kanalizacyjnego 1) 

będzie   

 

 

Do wniosku załączam : 

q plan sytuacyjny na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego 

i kartograficznego – 3 egz.  

q opis techniczny do sporządzonego planu sytuacyjnego – 3 egz., 

q pełnomocnictwo w przypadku gdy Inwestor ustanowił pełnomocnika; 

 

 
1) Niepotrzebne skreślić; 

 

 

 

 

 

 

 

 
data wpływu  zgłoszenia  /nr kancelaryjny 

zgłoszenia  



 

UWAGA ! 

 

Wniosek należy złożyć w terminie co najmniej 21 dni przed rozpoczęciem robót budowlanych. Po stwierdzeniu kompletności 

złożonego zgłoszenia zamiaru budowy i sprawdzeniu jego zgodności z wydanymi warunkami przyłączenia do sieci, RWiK sp. z o. o. 

w ciągu 14 dni od dnia złożenia zgłoszenia wydaje zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia zamiaru budowy przyłącza wodociągowego 

i/lub kanalizacyjnego, umożliwiające wnioskodawcy rozpoczęcie robót budowlanych. 

 

 Rozpoczęcie robót budowlanych przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu przez 

Inwestora zaświadczenia o którym mowa powyżej. 

 

POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH RWIK Sp. z o.o. w Białogardzie 

 

Oświadczenie wnioskodawcy 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w niniejszym wniosku w celu podjęcia działań niezbędnych do wydania zapewnienia 

dostarczania wody i/lub odprowadzania ścieków lub odmowy, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz.1000 wraz z późn. zm.) oraz zgodnie z klauzulą informacyjną 

załączoną poniżej. 

 

Przyjmuję do wiadomości, że: 

a) Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 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 osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., str. 1 – „RODO”) Spółka informuje, iż administratorem 

danych osobowych jest:  

Regionalne Wodociągi i Kanalizacji Sp. z o.o. w Białogardzie  

ul. Ustronie Miejskie 1  

78–200 Białogard;  

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych p. Dariusz Florek z którym w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych 

można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem biuro@ordonotitia.pl lub telefonicznie pod numerem 513 370 301.. 

b) Moje dane osobowe będą zbierane i przetwarzane w celu wydania opinii w sprawie możliwości przyłączenia do komunalnych sieci 

- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ww. rozporządzenia. 

c) Odbiorcami moich danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub umowy 

powierzenia. 

d) Moje dane osobowe przechowywane będą przez okres istnienia wykonanej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej. Okres ten może zostać przedłużony 

do czasu upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń, jeśli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne do dochodzenia lub obrony 

przed takimi roszczeniami. 

e) Posiadam prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych osobowych 

oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

f) Moje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

g) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową rozpatrzenia wniosku. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(czytelny podpis Inwestora) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Formularz PDS-9 
ZAŚWIADCZENIE O PRZYJĘCIU ZGŁOSZENIA ZAMIARU BUDOWY  

 

 Data  
 

Do: 

 

 

 

 

ZAŚWIADCZENIE NR  

O PRZYJĘCIU ZGŁOSZENIA ZAMIARU BUDOWY 
 

Spółka Regionalne Wodociągi i Kanalizacja sp. z o. o. w Białogardzie zaświadcza, że nie wnosi uwag do zgłoszenia 

zamiaru budowy przyłącza wodociągowego / kanalizacyjnego1): 

zlokalizowanego / ych 1)  na dz. nr  obręb   

w celu zaopatrzenia w wodę / odbiór ścieków1) nieruchomości zlokalizowanej w miejscowości: 

  przy ul.   na dz. nr    

dla której Regionalne Wodociągi i Kanalizacja sp. z o. o. w Białogardzie wydały warunki przyłączenia do sieci 

nr  

 

Ponawiamy informację o konieczności zgłaszania do odbioru robót zanikowych. 
 

Dla budowy przyłącza wodociągowego odbiorowi w stanie odkrytym podlega: 

- wykonanie włączenia w istniejącą sieć wodociągową; 

- montaż studni wodomierzowej; 

- ułożenie rur na całym odcinku (w przypadku układania przewodu metodą bezwykopową- wykopy kontrolne), kolizje; 

 

Dla budowy przyłącza kanalizacyjnego odbiorowi w stanie odkrytym podlega: 

- wykonanie włączenia w istniejącą sieć kanalizacyjną; 

- przejście przez fundament/ pierwszą ścianę, montaż studni rewizyjnych i montaż armatury; 

- ułożenie rur na całym odcinku (w przypadku układania przewodu metodą bezwykopową - wykopy kontrolne), kolizje; 

 

Uwaga ! Wystawienie protokołu odbioru robót zanikowych dla przyłącza kanalizacyjnego wiąże się z koniecznością podpisania 
umowy na odprowadzanie ścieków. 

 

Termin odbioru robót zanikowych przyłącza/y1) należy telefonicznie uzgodnić z pracownikiem RWiK sp. z o. o. 

Nadzór nad wykonywaniem budowy przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych w powyższym zakresie prowadzi: 

 

 
imię i nazwisko, stanowisko służbowe oraz numer telefonu komórkowego osoby nadzorującej z ramienia RW i K sp. z o. o. 

 

Załączniki: 
1. Zatwierdzony (ostemplowany) plan sytuacyjny – 1egz.; 

2. Zatwierdzony (ostemplowany) opis techniczny do sporządzonego planu sytuacyjnego – 1egz. 

 

 

Otrzymują:  

  Inwestor 

  Rejon Eksploatacji / Posterunek Eksploatacyjny 

  a/a 
 

 

 

( podpis ) 
1) Niepotrzebne skreślić; 



Formularz PDS-10 
INFORMACJA O POTRZEBIE UZUPEŁNIENIA  

ZGŁOSZENIA ZAMIARU BUDOWY 

 

 Data  

 

Do: 

 

 

 

 

Pismo informujące o potrzebie uzupełnienia zgłoszenia zamiaru budowy 

dotyczącego warunków przyłączenia do sieci nr  
 

 

W nawiązaniu do złożonego zgłoszenia zamiaru budowy: 

przyłącza wodociągowego / kanalizacyjnego1), 

złożonego przez Wnioskodawcę w dniu   , 

Spółka Regionalne Wodociągi i Kanalizacja sp. z o. o. w Białogardzie prosi o uzupełnienie planu 

sytuacyjnego i/lub opisu technicznego do sporządzonego planu sytuacyjnego 1) o następujące 

dokumenty:  

1. 

2. 

3. 

4. 

 

Do czasu uzupełnienia ww. dokumentów, Regionalne Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. 

w Białogardzie wstrzymują wydanie zaświadczenia o przyjęciu zgłoszenia zamiaru budowy.  

 

Sprawę prowadzi:   tel. kontaktowy:   
 

Znak sprawy:   

 

 
 

 

podpis 

 
1) niepotrzebne skreślić; 
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Formularz PDS-11 
PROTOKOŁ ODBIORU ROBÓT ZANIKOWYCH:  

PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE/KANALIZACYJNE  

Data  
 
 
 

PROTOKÓŁ ODBIORU ROBÓT ZANIKOWYCH NR  
PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO / KANALIZACYJNEGO*) 

 

Nr warunków przyłączenia do sieci wodociągowej/kanalizacyjnej*)  
 

Numer i nazwa strefy pomiarowej SmartFlow:   

` 
Niniejszy protokół dotyczy odbioru przyłączy o następujących parametrach: 

a) wodociągowego  ø  mm, z rur   , o długości   m 

włączenie do istn. sieci wodociągowej: materiał:   , Ф  mm; 

- podejście wodomierzowe: w budynku / w studzience wodomierzowej; 

b) kanalizacyjnego ø   mm, z rur   , o długości   m 

studzienka rewizyjna:   szt., materiał   , Ф    mm 

włączenie do istn. sieci kanalizacyjnej: materiał:   , Ф  mm; 

- urządzenia podczyszczające ścieki przemysłowe  

 

 

Adres budowy:  

Inwestor:  

Wykonawca:  

 

Komisja odbiorowa w składzie: 

1. Inwestor / przedstawiciel Inwestora: 

 

2. Wykonawca : 

 

3. Przedstawiciel RWiK sp. z o.o. w Białogardzie: 

 -  Rejon Eksploatacji / Posterunek Eksploatacyjny * 
  

-  Dział Technologiczny 1)  
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Komisja odbiorowa zapoznała się z zaświadczeniem o przyjęciu zgłoszenia zamiaru budowy wraz 

załącznikami i w dniu   dokonała odbioru wykonanego / ych*) przyłącza / y*) 

w stanie odkrytym stwierdzając, że roboty budowlane zostały wykonane zgodnie / niezgodnie*) 

z warunkami przyłączenia do sieci oraz sztuką budowlaną*). 

 
 

Uwagi komisji odbiorowej dotyczące wykonanych robót :  

 
 
 
 
 
` 
 
 
 
 
 

UWAGA !!! 
NINIEJSZY DOKUMENT NIE STANOWI PROTOKOŁU ODBIORU KOŃCOWEGO PRZYŁĄCZA 
W ROZUMIENIU PRZEPISÓW ART. 57 PKT 1 PPKT 6) USTAWY Z DNIA 7 LIPCA 1994 R. - PRAWO 
BUDOWLANE (Dz. U.2021.0.2351 t.j. z póżń. zm.) 
 
UWAGA ! Wystawienie protokołu odbioru robót zanikowych przyłącza kanalizacyjnego wiąże 
się z koniecznością podpisania umowy na odprowadzanie ścieków.  
 
 
 

Czytelne podpisy członków komisji: 

 
 
 

1.  

 

2.  

 

3.  

 

4.  

 
 

 
 
 
*) niepotrzebne skreślić; 
1) w przypadku przyłączy do dostaw wody na cele technologiczne  i/lub przyłączy do odbioru ścieków przemysłowych. 

 



Formularz PDS-12 
WNIOSEK O WYDANIE PROTOKOŁU ODBIORU KOŃCOWEGO PRZYŁĄCZA   

 

 Data  

 

Regionalne Wodociągi i Kanalizacja spółka z o. o.  

w Białogardzie  

ul. Ustronie Miejskie 1 78-200 Białogard 

 

 
 

 

Wnioskodawca / Pełnomocnik  

Nazwisko lub nazwa firmy 

 

Imię /c.d. nazwa firmy  

 

Miejscowość  

 

Kod 

 

Poczta 

 

Ulica 

 

Nr budynku 

 

Nr lokalu 

 

Telefon 

 

Email 

 

NIP ( dot. firm) 

 

Dane Inwestora 1) 

Nazwisko lub nazwa firmy 

 

Imię /c.d. nazwa firmy 

 

Miejscowość  

 

Kod 

 

Poczta 

 

Ulica 

 

Nr budynku 

 

Nr lokalu 

 

Telefon 

 

Email 

 

NIP ( dot. firm) 

 

 

 

WNIOSEK 
o wydanie protokołu odbioru końcowego przyłącza  

 

Proszę o wydanie protokołu odbioru końcowego dla: 

 

  przyłącza wodociągowego 2)   przyłącza kanalizacyjnego 2) 

zlokalizowanego / ych 2)  na dz. nr  obręb   

w celu zaopatrzenia w wodę / odbiór ścieków 2) nieruchomości zlokalizowanej w miejscowości: 

  przy ul.   na dz. nr    

dla której Regionalne Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. w Białogardzie wydały warunki przyłączenia do sieci 

nr  

 

 

 

 

 

verte 

 

 

 

 

 

 

 

 
data wpływu  wniosku /nr kancelaryjny wniosku 



 

 

Do wniosku dołączam 2) : 

q protokół odbioru robót zanikowych przyłącza / y2); 

q w przypadku przyłączy wybudowanych w pasach drogowych – kopie Decyzji zezwalających na umieszczenie urządzenia 

w pasie drogowym oraz protokół odbioru pasa drogowego po wykonaniu robót budowlanych podpisany przez zarządcę 

drogi; 

q protokół odbioru prób szczelności przyłącza wodociągowego; 

q wyniki badań jakości wody w zakresie mikrobiologicznym; 

q inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wybudowanego / ych2) przyłącza / y2) w wersji papierowej i numerycznej 

w formacie (.dwg, .dxf); 

(dla przyłącza kanalizacyjnego w przypadku kaskadowego włączenia do istniejącej studni kanalizacyjnej na inwentaryzacji 

geodezyjnej powykonawczej należy nanieść rzędną wierzchu rury przyłącza w miejscu wykonania kaskady.) 

q stan wodomierza na dzień     –   m3; 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(czytelny podpis wnioskodawcy) 
 

 

 

1) należy wypełnić dane Inwestora , jeżeli Inwestora reprezentuje inny podmiot  
2) niepotrzebne skreślić; 

 

 

POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH RWIK Sp. z o.o. w Białogardzie 

Oświadczenie wnioskodawcy 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w niniejszym wniosku w celu podjęcia działań niezbędnych do wydania 

zapewnienia dostarczania wody i/lub odprowadzania ścieków lub odmowy, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz.1000 wraz z późn. zm.) oraz 

zgodnie z klauzulą informacyjną załączoną poniżej. 

 

Przyjmuję do wiadomości, że: 

a) Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 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 osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., str. 1 – „RODO”) Spółka informuje, iż 

administratorem danych osobowych jest:  

Regionalne Wodociągi i Kanalizacji Sp. z o.o. w Białogardzie  

ul. Ustronie Miejskie 1  

78–200 Białogard;  

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych p. Dariusz Florek z którym w sprawach dotyczących przetwarzania danych 

osobowych można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem biuro@ordonotitia.pl lub telefonicznie pod numerem 

513 370 301. 

b) Moje dane osobowe będą zbierane i przetwarzane w celu wydania opinii w sprawie możliwości przyłączenia do komunalnych sieci 

- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ww. rozporządzenia. 

c) Odbiorcami moich danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa 

lub umowy powierzenia. 

d) Moje dane osobowe przechowywane będą przez okres istnienia wykonanej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej. Okres ten może zostać 

przedłużony do czasu upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń, jeśli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne do 

dochodzenia lub obrony przed takimi roszczeniami. 

e) Posiadam prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

f) Moje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

g) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową rozpatrzenia wniosku. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(czytelny podpis wnioskodawcy) 
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Formularz PDS-13 
PROTOKÓŁ ODBIÓRU KOŃCOWEGO PRZYŁĄCZA -WZÓR 

 

 

Data    

Znak warunków przyłączenia: 
  

 

 

 

 
PROTOKÓŁ ODBIORU KOŃCOWEGO NR  

przyłącza wodociągowego / kanalizacyjnego *) 

 
ADRES NIERUCHOMOŚCI:    

OBIEKT PRZYŁĄCZANY:   
 

Spółka Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Białogardzie stwierdza, że przyłączenie w/w obiektu 

położonego w   przy ul.   działka nr   

obr.   do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej*) zostało wykonane zgodnie 

z warunkami przyłączenia do sieci nr   

Nieruchomość posiada: 

1. Przyłącze/a wodociągowe szt.    wykonane z rur   , Ø  mm, o długości  m,  

 wodomierz/e jednostrumieniowy/e Ø  mm, klasy   , szt.    umieszczony/e w: pomieszczeniu 

techniczno-użytkowym budynku/ piwnicy budynku / studni wodomierzowej*) 

Numer i nazwa strefy pomiarowej SmartFlow:    

współrzędne geograficzne 

- wodomierz na cele bytowe stan na dzień   -    m3;  

nr plomb/y*  zamontowany  dnia   

- wodomierz na cele p.poż. stan na dzień   -    m3;  

nr plomb/y*  zamontowany  dnia   

Granica konserwacji: zawór za wodomierzem głównym / zasuwa oddzielającą przyłącze od sieci *). 

2. Przyłącze/a kanalizacyjne sanitarne szt.   wykonane z rur kanalizacyjnych,   Ø   mm, 

o długości   m wraz z studnią/ami rewizyjną/ymi szt.   

Granica konserwacji: pierwsza studzienka kanalizacyjna licząc od strony budynku / zasuwa oddzielającą 

przyłącze od sieci (w przypadku przyłącza kanalizacji tłocznej) / granica nieruchomości gruntowej 

(w przypadku braku studzienki)*) 

3. Dostawa wody na cele : bytowe / technologiczne / przeciwpożarowe zewn. / wewn. w ilości   l/s 

inne* 

 

VERTE 
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4. Odbiór ścieków : bytowych / przemysłowych*) 
 

5. Wnioski / uwagi / zalecenia:  

a) w terminie 7 dni od odbioru końcowego przyłącza należy zgłosić się do Biura Obsługi Klienta 

w celu podpisania umowy na dostawę wody i/lub odbiór ścieków lub dokonania zmiany warunków umowy 

obowiązującej; 

b) wnioski / uwagi / zalecenia :  

 

 

 

 
 
 
*) niepotrzebne skreślić  
 
 
 
 
 

(podpis) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Otrzymują:  

1.   Inwestor 

2.   Dział Obsługi Klienta 

3.   Dział Technologiczny 

4.   Dział ds. Technicznych 

5.   Rejon Eksploatacji / Posterunek Eksploatacji 






