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Kolonowskie, dn.: ……… - ……… - ……………. 

Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci 

 wodociągowej,  kanalizacyjnej 

Dane Wnioskodawcy- Inwestora: 

 

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

NIP: ……………………………………………………………………………………………. 

Adres: 

Ulica: …………………………………………………………………….…. 

Kod i miejscowość: …………………………………………………… 

e- mail: ……………………................................................... 

telefon: ……………………………………………………………………. 

Adres do korespondencji: 

Ulica: …………………………………………………………………….…. 

Kod i miejscowość: …………………………………………………… 

 

 

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

Ulica: ……………………………………………………………………….. 

Kod i miejscowość: ………………………………………………….. 

Nr działki: ………………………………………………………………… 

Nr księgi wieczystej: ………………………………………………… 

 

Rodzaj obiektu na terenie nieruchomości: 

 istniejący,   projektowany. 

 

Informacje o przeznaczeniu i sposobie wykorzystywania nieruchomości lub obiektu, który ma zostać 

przyłączony do sieci: 

 zabudowa jednorodzinna wolnostojąca, 

 zabudowa jednorodzinna szeregowa, 

 zabudowa wielorodzinna, 

 zakład produkcyjny/ usługowy, 

 obiekt biurowy, 

 obiekt handlowy, 

 inny, tj. ……………………………….. 

 

Oświadczam, że posiadam tytuł prawny do w/w nieruchomości jako: 

 właściciel,   współwłaściciel,   najemca,   dzierżawca,   użytkownik wieczysty, 

 inny, tj. ………………………………………………………… 
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Określenie celu i dobowego zapotrzebowania na wodę: 

 bytowe 
średnio na dobę Qdśr 

maksymalne na godzinę Qhmax 

…………………………… [m3/ dobę] 

…………………………… [m3/ h] 

 technologiczne 
średnio na dobę Qdśr 

maksymalne na godzinę Qhmax 

…………………………… [m3/ dobę] 

…………………………… [m3/ h] 

 przeciwpożarowe 
do użytku wewnętrznego 

do użytku zewnętrznego 

…………………………… [l/s] 

…………………………… [l/s] 

 budowlane (tymczasowe) 
średnio na dobę Qdśr 

maksymalne na godzinę Qhmax 

…………………………… [m3/ dobę] 

…………………………… [m3/ h] 

 inne 
średnio na dobę Qdśr 

maksymalne na godzinę Qhmax 

…………………………… [m3/ dobę] 

…………………………… [m3/ h] 

 

Określenie ilości i jakości odprowadzanych ścieków: 

 bytowe 
średnio na dobę Qdśr 

maksymalne na godzinę Qhmax 

…………………………… [m3/ dobę] 

…………………………… [m3/ h] 

 przemysłowe 

średnio na dobę Qdśr 

maksymalne na godzinę Qhmax 

…………………………… [m3/ dobę] 

…………………………… [m3/ h] 

jakość odprowadzanych ścieków: 

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

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

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

 

 

 

 

 

……………..……………………………………………. 

Podpis Inwestora lub pełnomocnika 

Załączniki: 

1. 2 egzemplarze planu zabudowy lub szkicu sytuacyjnego, określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci 

wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu, 

2. upoważnienie lub pełnomocnictwo na działanie w imieniu Inwestora. 


