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Pieczątka wpływu

Dekretacja

WNIOSEK O WYDANIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA NIERUCHOMOŚCI DO SIECI
A. DANE IDENTYFIKACYJNE WNIOSKODAWCY (osoba która: posiada tytuł prawny do nieruchomości lub korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym)
1. Imię i nazwisko lub nazwa

2. PESEL lub NIP

3. Miejscowość

4. Kod pocztowy

8. Kontakt telefoniczny, SMS

9. e-mail

B. DANE O NIERUCHOMOŚCI I OBIEKCIE
10. Miejscowość

11. Ulica

13. Obręb

14. Nr działek

5. Ulica

16. Status obiektu budowlanego objętego wnioskiem:
 1. istniejący lub
 2. projektowany.
18. Informacja o obecnym sposobie zaopatrzenia nieruchomości
w wodę:
 brak zaopatrzenia lub
 ..............................................................................................................

6. Nr budynku

12. Nr budynku

7. Nr lokalu

15. Rodzaj obiektu budowlanego
lokalizowanego na nieruchomości
objętej wnioskiem:
 1. budynek mieszkalny jednorodzinny,
 2. budynek mieszkalny wielorodzinny,
 3. Inny …………………………………
………………………………………….
17. Ilość obiektów budowlanych / ilość
lokali mieszkalnych w budynku:

19. Informacja o obecnym sposobie odprowadzenia ścieków z
nieruchomości:
 brak odprowadzenia lub
 ..........................................................................................................

C. ZAKRES WNIOSKU

20. Celem złożenia wniosku jest uzyskanie:
 1. warunków przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej,
 2. warunków przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej,
 3. zmiany warunków przyłączenia nr: ………………………….........…............. z dnia: …………………...........……. w zakresie punktów:……......…………..
21. Wnioskowane zapotrzebowanie na wodę:
…….m3/dobę (średnie),
…….m3/godzinę (maksymalne).
23. Wnioskowana ilość odprowadzanych ścieków:
…….m3/dobę (średnie),
…….m3/godzinę (maksymalne).

22. Deklarowane przeznaczenie wody
 1. woda na cele bytowo- gospodarcze,
 2. woda na cele przemysłowe,
 3. inne cele …………………
24. Deklarowany rodzaj odprowadzanych ścieków
 1. bytowe,
 2. przemysłowe.

D. UWAGI

25. Dodatkowe informacje, oczekiwania i uwagi Wnioskodawcy, w tym dane kontaktowe pełnomocnika, jeżeli został wyznaczony:

E. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH

26. Do wniosku dołączam:
 Zał. 1. Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz
innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu,
 Zał. 2. Bilans zapotrzebowania na wodę i ilości ścieków (dotyczy obiektów innych niż budynki mieszkalne jednorodzinne).
 Zał. 3. ........................................................................................................................................................................................................................................
 Zał. 4. ........................................................................................................................................................................................................................................
Dla wniosków składanych drogą elektroniczną podpis nie jest wymagany
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