
         Pleśna, dnia…………............. 

WNIOSKODAWCA: 
 

Imię i Nazwisko ............................................................... 

Adres zamieszkania …..................................................... 

.......................................................................................... 

tel. kontaktowy ................................................................ 

 

 

WNIOSEK 

o wydanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci 

wodociągowej lub/i kanalizacyjnej 

 
I.     Na podstawie art. 19 a Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o Zbiorowym zaopatrzeniu w wodę  

i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. DZ. U.2019.1437 z póz. zm.) wnoszę o określenie 

warunków technicznych przyłączenia nieruchomości położonej w miejscowości……………............ 

………………………………………………………………….(działka geodezyjna nr .....................). 

        przyłączenia wody 

 

        odprowadzania ścieków 

     

       Dobowe zapotrzebowanie wody:                   Maksymalne zapotrzebowanie wody: 

       Q śd = ...........................[m
3
/d] – cele bytowe                    Q maxh=………………[m

3
/h] – cele bytowe 

      Q śd = ...........................[m
3
/d] – cele technologiczne       Q maxh=………………[m

3
/h]- cele technologiczne         

      Q śd = ...........................[m
3
/d] – cele przeciwpożarowe   Q maxh=………………[m

3
/h]- cele przeciwpożarowe                      

      Q śd = ...........................[m
3
/d] – cele inne                         Q maxh=………………[m

3
/h]-  cele inne        

     Rodzaj ścieków: 

     Ścieki bytowe 

 

 Ścieki przemysłowe 

 

    Wielkość ładunku zanieczyszczeń:…………………………………………………..…...... 

   
Dobowy przepływ odprowadzanych ścieków:   Maksymalny przepływ odprowadzanych ścieków: 

 

        Qśd=.......................[m
3
/d]                                                    Q maxh=………………[m

3
/h]    

 

II.    Pozostałe informacje istotne dla wydania warunków technicznych: 

  zabudowa jednorodzinna                                    zabudowa wielorodzinna 

 budynek istniejący                                               budynek projektowany  

 charakterystyka prowadzonej działalności -  jakość ścieków, urządzenia podczyszczające,  

 

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

ZAKŁAD GOSPODARKI 

KOMUNALNEJ W PLEŚNEJ 

PLEŚNA 240 

33-171 PLEŚNA 



 

III.   Oświadczam, że jestem ..................................................... nieruchomości opisanej  

         w pkt. I wniosku na podstawie -  Nr KW....................................... 

IV. Planowany termin rozpoczęcia poboru wody lud dostarczania 

ścieków………………..…… 

V.  Nieruchomość posiada / będzie posiadać własne ujęcie wody (należy zaznaczyć właściwy 

kwadrat): 

          Tak 

          Nie 

 

 

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

                      (czytelny podpis wnioskodawcy lub pełnomocnika) 

        
 
 
 
 

    VI.  Oświadczenie osoby ubiegającej się o przyłączenie 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Pleśnej, 33-171 

Pleśna 240 moich danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku w celu podjęcia działań 

niezbędnych do przyłączenia mojej nieruchomości do sieci. 

Jednocześnie oświadczam, że przyjąłem do wiadomości, iż wyrażenie zgody jest dobrowolne  

a wyrażona przeze mnie zgoda jest możliwa do odwołania w każdym czasie. (art. 13 ust.  

1 rozporządzenia RODO). 

 

 

 

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

                      (czytelny podpis wnioskodawcy lub pełnomocnika) 

        

 

 

  

 

 

  

  

 

Wyjaśnienie użytych skrótów:  

    Qdśr – zapotrzebowanie średniodobowe na wodę  

    Qhmax – zapotrzebowanie maksymalne godzinowe na wodę  

    q – przepływ obliczeniowy wody według PN-92/B-01706     

Załączniki: 

 plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza/y w stosunku do istniejącej sieci 

wodociągowej lub kanalizacji sanitarnej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu – 1 egzemplarze, 

 odpis z właściwego rejestru (w przypadku przedsiębiorców). 

 


