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Wnioskodawca: 

 

Imię i nazwisko (nazwa firmy) ………………………………………………………………………………… 

 

Numer ewidencyjny PESEL ……………………………., NIP (Firma) ………………………………………. 

 

Adres …………………………………………………………………………………………………………… 

 

Tel. kontaktowy ……………………………………………, e-mail ………………………………………….. 

 

Adres do korespondencji ……………………………………………………………………………………….. 

 
 

Wnioskuję o wstępne zapewnienie możliwości dostawy wody* i lub odbioru ścieków* dla  

posesji przy ul.……………………………....…w miejscowości ………………………………….. 

nr działki …………………AM ……..........Obr. .................................   

Woda:* 

□ Ilość zapotrzebowanej wody: ...................... (m
3
/m-c) .......................(l/s)  

□  wymagane ciśnienie wody: min. .................. (bar) - max. ............... (bar) 

Woda pobierana będzie na cele:* 

□ budowy (tymczasowo) 

□ bytowe 

□ produkcyjne (określić jakie) ………………………………………………………………………….. 

□ p.pożarowe 

□ inne ……………………………………………………………………………………………………  

Kanalizacja:* 

□  ilość ścieków..........................(m
3
/m-c) 

Rodzaj ścieków:* 

□ bytowe 

□ komunalne 

□ przemysłowe 

□ inne 

…………………………………………………………………………………………………………… 
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Budynku / obiektu:*□ istniejącego             □ projektowanego □ rozbudowa/nadbudowa 

Rodzaj zabudowy:* 

□ jednorodzinna 

□  wielorodzinna 

□ w zabudowie szeregowej 

□ obiekty produkcyjne i usługowe 

inna ...................................................................... 

 

Dodatkowe informacje o zabudowie: ……………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Proponowany termin rozpoczęcia poboru:  

- wody:   ................................... 

- odprowadzania ścieków: ................................... 

 

W załączeniu: * 

□ 1 egzemplarz mapy sytuacyjno - wysokościowej  z oznaczoną lokalizacją obiektu na obszarze nieruchomości gruntowej. Nie 

załączenie do wniosku mapy sytuacyjno – wysokościowej, nie spowoduje odmowy wydania wstępnego zapewnienia dostawy 

wody i lub odbioru ścieków. 

□ inne (wg potrzeb ) ............................................................................................................................................ 

 

Uwaga: Załączniki zawierające dane osobowe zbędne do rozpatrzenia wniosku, będą komisyjnie niszczone   

o czym Wnioskodawca zostanie poinformowany w prowadzonej korespondencji.   

 

Odbiór: *□OSOBIŚCIE   □ODESŁAĆ POCZTĄ  
 
W przypadku nie odebrania osobistego w terminie 30 dni od dnia rozpatrzenia wniosku, dokument zostanie odesłany pocztą na adres do korespondencji. 
 

* Zaznaczyć właściwe  

 

 

 

………………………………………………………………….. 
       (Czytelny podpis wnioskodawcy) 

 

 

 
Uwaga: Wniosek wypełnić czytelnie, pismem drukowanym lub elektronicznie. Wniosek wypełniony nieprawidłowo, 

nieczytelnie lub z brakami będzie zwracany Wnioskodawcy celem uzupełnienia.  
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