
 

 

 

 

 

 

WNIOSEK O WYDANIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH  

□  PRZYŁĄCZENIA DO SIECI WODOCIĄGOWEJ 

□  PRZYŁĄCZENIA DO SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ 

□  PRZYŁĄCZENIA DO SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ 

I. DANE WNIOSKODAWCY 

Nazwisko i imię / nazwa firmy:  __________________________________________________________________ 

Adres zamieszkania / siedziby: __________________________________________________________________ 

Adres do korespondencji:             __________________________________________________________________ 

Telefon kontaktowy: ___________________________________    e-mail: __________________________________ 

II. DANE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI / OBIEKTU 

Lokalizacja: 

miejscowość:  _____________________________  ulica:  ____________________________________ 

numer działki:  _____________________________ 
 

 

 

Przeznaczenie i sposób wykorzystania nieruchomości / obiektu: 

stan:  □ istniejący     □ projektowany / w budowie 

rodzaj:           □ budynek jednorodzinny, w tym znajdujący się w zabudowie zagrodowej 

□ inny ____________________________________________________ (określić szczegółowo) 

III. PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE 

Zapotrzebowanie na wodę: 

□ na cele bytowe 

średniodobowe: ____________ m3/d,      maksymalne godzinowe: ____________ m3/h 

(średnio dla budynku jednorodzinnego: 0,4 m3/d, 0,02 m3/h) 

□ na cele technologiczne 

średniodobowe: ____________ m3/d,      maksymalne godzinowe: ____________ m3/h 

□ na cele przeciwpożarowe 

średniodobowe: ____________ m3/d,      maksymalne godzinowe: ____________ m3/h 

□ na cele inne ______________________________________ (określić jakie) 

średniodobowe: ____________ m3/d,      maksymalne godzinowe: ____________ m3/h 

 

 

 



 

 

IV. PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ 

Rodzaj i ilość odprowadzanych ścieków: 

□ bytowe 

średniodobowe: ____________ m3/d,      maksymalne godzinowe: ____________ m3/h 

(średnio dla budynku jednorodzinnego: 0,4 m3/d, 0,02 m3/h) 

□ przemysłowe 

średniodobowe: ____________ m3/d,      maksymalne godzinowe: ____________ m3/h 

 

Jakość odprowadzanych ścieków: 

□ typowa dla ścieków bytowych 

□ zgodna z 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. z 2016 r., poz. 1757 t. j.) – w przypadku ścieków przemysłowych 

□ wg załącznika – w przypadku ścieków przemysłowych 

V. PRZYŁĄCZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ 

Wielkość powierzchni, z której wody opadowe odprowadzane będą do sieci kanalizacji deszczowej: 

□ dachy: ________________ m2 

□ nawierzchnie szczelne: ________________ m2 

□ tereny zielone: ________________ m2 

 

 

ZAŁĄCZNIKI: 

□  Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci wodociągowej 

lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu (obowiązkowo) 

□ Parametry jakościowe dostarczanych ścieków  

□ Inne _________________________________________ 

 

 

 

 

_____________________ 

data 

______________________________ 

czytelny podpis Wnioskodawcy 

 


