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WNIOSEK O WYDANIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH  

OKREŚLAJĄCYCH MOŻLIWOŚĆ DOSTĘPU DO USŁUG WODOCIĄGOWO - KANALIZACYJNYCH 

 

Składam wniosek o wydanie warunków technicznych określających możliwość dostępu do usług 
wodociągowo – kanalizacyjnych dla nieruchomości mieszczącej się w: 

….......................................................................................................................................................................... 
(miejscowość, adres, nr działki) 

Rodzaj obiektu podłączanego do sieci:................................................................................................................ 

                                                                                           (budynek mieszkalny, obiekt usługowy, obiekt produkcyjny) 

Powierzchnia użytkowa obiektu: ................  m2       Powierzchnia ogólna działki: ................  m2 

Konieczność funkcjonowania hydrantu p. poż. w przyłączanym obiekcie: ........................ 
                        (tak, nie) 

Liczba hydrantów p. poż.:  ............... 

Woda będzie wykorzystywana do celów ….......................................... w ilości [............] m3/miesiąc. 

Przewidywana ilość odprowadzonych ścieków: 

• ścieki bytowe w ilości [...........................] m3/miesiąc. 

• ścieki przemysłowe w ilości [...........................] m3/miesiąc. 

Parametry odprowadzanych ścieków przemysłowych: 
BZT ..............., ChZT ................, Azot ogólny ..............., Zawiesina ogólna .............., pH ................ 

Planowany termin rozpoczęcia poboru wody:.............................., dostarczania ścieków:…............................... 

□ Potwierdzam zapoznanie się z klauzulą informacyjną przygotowaną zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych (RODO), dostępną na www.gpru-slawki.pl i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykonania umowy 
oraz w celach statystycznych (zgoda jest dobrowolna ale niezbędna do świadczenia usług) 
 

Załączniki: 

• dla osób prawnych odpis z właściwego rejestru wskazujący na sposób reprezentacji podmiotu, 
• dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, 
• opis nieruchomości określający w szczególności sposób zagospodarowania, przeznaczenia, usytuowania 

istniejącej sieci wod-kan oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu (np. w formie mapy) 
 

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

                                (podpis) 

http://www.gpru-slawki.pl/

