
 

1. Wniosek dotyczy przyłączenia*: □ do sieci wodociągowej □ do sieci kanalizacji sanitarnej. 

 

2. Zapotrzebowanie na wodę, cel jej wykorzystania*: 

□ Budynek mieszkalny jednorodzinny
1)

  □ Budynek w zabudowie zagrodowej
2) 

□ Budynek usługowy □ Budynek handlowy □ Zakład produkcyjny  

□ Inny (jaki)…………………..…………… 

 

Zapotrzebowanie na wodę na cele*: 

 

□ bytowe  Qdśr [m
3
/d] ………… Qhmax [m

3
/h] …………qs [dm

3
/s] ………… (wg PN-92/B-01706) 

□ przemysłowe Qdśr [m
3
/d] ………… Qhmax [m

3
/h] …………qs [dm

3
/s] ………… 

□ p.poż.  hydranty wewnętrzne Qdśr [m
3
/d] ………… Qhmax [m

3
/h] …………qs [dm

3
/s] ………… 

□ p.poż. hydranty zewnętrzne Qdśr [m
3
/d] ………… Qhmax [m

3
/h] …………qs [dm

3
/s] ………… 

dane określone przez projektanta instalacji sanitarnych lub odczytane z projektu budowlanego 

budynku 

WNIOSEK 

O WYDANIE      ZMIANĘ      WARUNKÓW 

PRZYŁĄCZENIA DO SIECI WOD.-KAN. 
 

Data wniosku*: 

Data wpływu/nr kancelaryjny: 

Nr kontrahenta: 

WNIOSKODAWCA:                ADRESAT: 

IMIĘ I NAZWISKO 

/ NAZWA*: 

  

Zakład Wodociągów i Kanalizacji 

Sp. z o. o.  

w Strzelinie 

ul. Brzegowa 69a 

57-100 Strzelin 

Adres zamieszkania / 

Siedziba firmy*: 

 

Adres do 

korespondencji*: 

 

Telefon kontaktowy; 

e-mail ** : 

 

Sposób odbioru warunków*: 

□ osobisty   □ listowny     □ e-mail (wersja elektroniczna)    

ADRES 

NIERUCHOMOŚCI / 

OBIEKTU*: 

 

 

Numer ewidencyjny działki……………………...……………………………….. 

Ulica, nr domu…………………………………………………………………….. 

Miejscowość / Obręb…………………………………………………………….. 



3. Ilość i jakość odprowadzanych ścieków*: 

 

□ ilość odprowadzanych ścieków bytowych    Qdśr [m
3
/d] ………………. 

□ ilość odprowadzanych ścieków przemysłowych   Qdśr [m
3
/d] ………………. 

 

Wielkość ładunku zanieczyszczeń dla ścieków przemysłowych: 

pH      = …………………  

CBZT5     = …………………kg/m
3
 

CChZT     = …………………kg/m
3
 

CZawiesina ogólna    = …………………kg/m
3
 

CAzot amonowy    = …………………kg/m
3
  

CAzot azotynowy    = …………………kg/m
3
  

CFosfor ogólny    = …………………kg/m
3 

CChlorki     = …………………kg/m
3
  

CSubstancje ropopochodne   = …………………kg/m
3
 

CSubstancje powierzchniowo czynne anionowe = …………………kg/m
3

 

CSubstancje powierzchniowo czynne niejonowe  = …………………kg/m
3

 

 

4. Wniosek dotyczy budynku*: □ istniejącego  □ projektowanego 

5. Planowany termin*: 

 poboru wody    ……………………………………… 

 odprowadzania ścieków …………………………………........ 

 

6. Do wniosku załączam*: 

Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej 

sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu.  

 
* dane obowiązkowe 

** dane nieobowiązkowe 
 

1) zgodnie z art. 3 pkt 2a Prawa budowlanego budynek mieszkalny jednorodzinny – to budynek wolno stojący albo 

budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, 

stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali 

mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 

30% powierzchni całkowitej budynku. 
2) zabudowa zagrodowa – budynki mieszkalne, budynki gospodarcze lub inwentarskie w rodzinnych gospodarstwach 

rolnych, hodowlanych lub ogrodniczych oraz w gospodarstwach leśnych. 

 

 

 

 

 

 

        ……………………………………….. 

          Podpis 


