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                                                              Pieczątka wpływu 

 

 

 

 

                           
ZLECENIE WYDANIA WARUNKÓW TECHNICZNYCH WYKONANIA I PRZYŁĄCZENIA 

URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I/LUB KANALIZACYJNYCH DO SIECI
                          

 
A. DANE INWESTORA   

Inwestor 
(nazwisko, imię/ nazwa firmy) 

 

PESEL NIP (dla firm): 

Adres korespondencyjny 
(ulica – nr – miejscowość-kod pocztowy) 

 

Kontakt telefoniczny: 

e-mail: 

B. CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEJ INWESTYCJI 
Lokalizacja inwestycji (gmina – miejscowość – ulica – nr działek)

 

Opis projektowanych urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych 
(zaznaczyć właściwy kwadrat):

 

□ sieć wodociągowa           □ sieć kanalizacyjna           □ pompownia wodociągowa        □ pompownia kanalizacyjna    

□ inny obiekt budowlany (określić rodzaj)  ……………………………………………………………………..………………………………. .…………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………. 
ZAPOTRZEBOWANIE NA WODĘ  NA TERENIE OBJĘTYM  

ZASIĘGIEM DZIAŁANIA PROJEKTOWANYCH URZĄDZEŃ 

WODOCIĄGOWYCH W OKRESIE PERSPEKTYWICZNYM 

ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW  NA TERENIE OBJĘTYM  

ZASIĘGIEM DZIAŁANIA PROJEKTOWANYCH URZĄDZEŃ 

KANALIZACYJNYCH W OKRESIE PERSPEKTYWICZNYM 

Przewidywane maksymalne zapotrzebowanie na wodę:                                                
 

……………… m
3
/db     ……….…………… m

3
/h 

Oczekiwane ciśnienie wody w sieci 

wodociągowej……….. MPa  

Przeznaczenie wody (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

  woda na cele bytowo-gospodarcze 

  woda na cele przemysłowe 

Przewidywana  maksymalna ilość odprowadzanych ścieków: 

…………………. m
3
/db     …………………….m

3
/h 

 

Rodzaj odprowadzanych ścieków (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

  bytowe 

  mieszanina ścieków bytowych i przemysłowych 

 przemysłowe (opisać rodzaj) …………………………  
 

ISTNIEJĄCE  I PRZEWIDYWANE  ZAGOSPODAROWANIE  PRZESTRZENNE  NA TERENIE OBJĘTYM  ZASIĘGIEM DZIAŁANIA 

PROJEKTOWANYCH URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH  I/LUB  KANALIZACYJNYCH 
(zaznaczyć właściwy kwadrat):

              

  mieszkalnictwo jednorodzinne               □ mieszkalnictwo wielorodzinne                    □ usługi    

  przemysł (opisać rodzaj) ……………………………………………………………………………………………..  

 prognozowana liczba mieszkańców na terenie objętym zasięgiem …………………… 

Planowany termin rozpoczęcia budowy                   miesiąc       –         rok 

                                                          └─┴─┘└─┴─┴─┴─┘ 

C. ZAŁĄCZNIKI 

Do zlecenia dołączam:
 (zaznaczyć właściwy kwadrat)

 

 plan zagospodarowania przestrzennego terenu inwestycji z zaznaczonymi strefami zabudowy, gęstością zaludnienia, 

rozmieszczeniem zakładów przemysłowych i innych kategorii zagospodarowania przestrzennego (usługi, zieleń 

itp.), 

 proponowany schemat układu projektowanych sieci naniesiony na aktualną mapę sytuacyjno-wysokościową do 

celów informacyjnych obejmującą teren inwestycji, 

 wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu objętego zasięgiem działania 

projektowanych urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych, 

 wypis i wyrys z ewidencji gruntów sporządzony dla  terenu, na  którym planowana jest budowa urządzeń  

wodociągowych  i/lub kanalizacyjnych, 

 inne: ................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

D. OŚWIADCZENIE  INWESTORA 
 

 Wybudowane urządzenia zamierzam/ nie zamierzam przekazać odpłatnie/nieodpłatnie PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. (niewłaściwe 

skreślić)                                        
 Potwierdzam prawdziwość danych zawartych w zleceniu i przyjmuję warunki płatności za usługi Spółki. 

 

 

data  └─┴─┘└─┴─┘└─┴─┴─┴─┘                …………….. ……..           
                                                                                                                (podpis, pieczęć inwestora)  

 


