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Wnioskodawca: 
 

Imię i nazwisko (nazwa firmy, pełnomocnik): ………………………………………………………………… 

NIP (w przypadku firmy): ……………………………………………………………………………………… 

Adres zamieszkania lub siedziby podmiotu : …………………………………………………………………… 

tel. kontaktowy: …………………………………………., e-mail: …………………………………….……... 

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

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

 

Wnioskuję o wydanie warunków przyłączenia do sieci, nieruchomości położonej przy: ul.………….…… 

……………………… w miejscowości ……………………………………… nr działki …………………….. 

AM ………………. obr. ……………………………… . 

1. Rodzaj budynku / obiektu :*       □ istniejący             □ projektowany □ rozbudowa/nadbudowa 

2. Informacja o przeznaczeniu i sposobie wykorzystywania nieruchomości lub obiektu: 

□ jednorodzinna, 

□  wielorodzinna, 

□ w zabudowie szeregowej, 

□ zabudowa zagrodowa, 

□ obiekty produkcyjne i usługowe, 

□ inna ................................................................................. 

Woda : 

3. Określenie dobowego zaopatrzenia na wodę: 

Cele Zapotrzebowanie na wodę z sieci wodociągowej 

Qd śr [m3/d]* Qd max [m3/d] Qh max [m3/d] Qs max [m3/s]*** Przewidywane 

wymagane ciśnienie 

w sieci wodociągowej 

[MPa/bar]** 

Bytowe      

Technologiczne      

p.poż. wewnętrzne      

p.poż. zewnętrzne      

Inne      

 

*     dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych, Qd śr wynosi ok. 0,1m3 x ilość osób zamieszkujących w nieruchomości  

**   żądane ciśnienie w sieci wodociągowej w miejscu włączenia MPa lub bar 

*** nie dotyczy budynków w zabudowie jednorodzinnej i szeregowej 

 

4. Nieruchomość posiada własne ujęcie wody (dane nieobowiązkowe): 

□ TAK 

□  NIE 
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Kanalizacja: 

5. Ilość i jakość ścieków bytowych odprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych: 

- ilość ścieków bytowych: Qśr/d =  ……………………………………………….. (m3/d) 

- jakość ścieków bytowych: BZT5 ≤600 (g/m3), ChZT ≤800 (g/m3), zawiesina ogólna ≤500 (g/m3) 

  fosfor ogólny ≤15 (g/m3) 

 

6. Ilość i jakość ścieków przemysłowych odprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych: 

- ilość ścieków przemysłowych: Qśr/d =  ……………………………………………….. (m3/d) 

- rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej, generująca ścieki przemysłowe …………………………... 

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

- jakość odprowadzanych ścieków określona za pomocą wskaźników zanieczyszczeń: 

 

7. Prognozowany termin rozpoczęcia poboru wody / odprowadzania ścieków (dane nieobowiązkowe):  

□ wody:     ................................... 

□ odprowadzania ścieków:  ...................................  

W załączeniu: 

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

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

□ Upoważnienie Inwestora lub Pełnomocnika 

 

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

Wnioskodawca zostanie poinformowany w prowadzonej korespondencji.   

 

 

 

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

 
 

 
 

 

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

z brakami będzie zwracany Wnioskodawcy celem uzupełnienia. Jeżeli są spełnione techniczne warunki umożliwiające 

przyłączenie nieruchomości do sieci, WP zostaną określone w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia otrzymania wniosku                   

dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych w tym znajdujących się w zabudowie zagrodowej oraz w terminie nie dłuższym 

niż 45 dni od dnia otrzymania wniosku dla pozostałych przypadków. 

 

lp. Nazwa wskaźnika zanieczyszczeń: Dopuszczalna 

wartość 
Prognozowana wartość w ściekach wprowadzanych 

do urządzeń kanalizacyjnych 

1. BZT5 ≤600(g/m3)  

2. ChZT ≤800 (g/m3)  

3. zawiesina ogólna ≤500 (g/m3)  

4. Fosfor ogólny ≤15 (g/m3)  

5. Temperatura ≤350C  

6. Inne wynikające z profilu 

prowadzonej działalności 

Należy załączyć dodatkową informację określającą poszczególne 

parametry. 
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Informacje dodatkowe dla klienta indywidualnego:  

 

1. Średnie dobowe zapotrzebowanie Qd śr. wyrażone w m3/d, które otrzymujecie Państwo, dzieląc roczne zapotrzebowanie 

wody Qr  przez 365 dni, co można przedstawić wzorem: 

  

        

 

 

gdzie: 

Qd śr. – średnie dobowe zapotrzebowanie na wodę, [m3/d], 

Qr – roczne zapotrzebowanie wody [m3]. 

 

 

2. Maksymalne dobowe zapotrzebowanie Qd max wyrażone w m3/d, które określa zapotrzebowanie na wodę w dobie 

maksymalnego rozbioru w roku; określa się je przez pomnożenie średniego dobowego zapotrzebowania Qd śr. przez 

współczynnik nierównomierności dobowej Nd, co można przedstawić wzorem 

 
 

 

 

3. Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na wodę Qh max wyrażone w m3/d lub m3/h, które określa największe 

zapotrzebowanie na wodę w ciągu godziny o maksymalnym zapotrzebowaniu; określa się je przez pomnożenie 

maksymalnego dobowego zapotrzebowania na wodę Qd max przez współczynnik nierównomierności godzinowej Nh, 

oraz podzielenie przez 24, co można zapisać wzorem: 

 

 

 

 

 

Skalę zmienności zapotrzebowania wody w cyklu rocznym charakteryzują współczynniki nierównomierności: 

 

Nd - współczynnik nierównomierności rozbiorów dobowych (stosunek maksymalnego dobowego zapotrzebowania 

do średniego dobowego zapotrzebowania w dobie o największym zapotrzebowaniu wody w ciągu roku) 

 

Nd = Qdmax / Qdśr 

 

Nh - współczynnik nierównomierności godzinowych (stosunek maksymalnego godzinowego zapotrzebowania    

        do średniego godzinowego zapotrzebowania w dobie o największym zapotrzebowania wody w roku). 

 

Nh = Qhmax / Qhśr 
 

Wartości współczynników nierównomierności dobowej dla mieszkalnictwa jednorodzinnego można przyjmować 
według poniższej tabeli. 

 

 

Odbiorca wody – mieszkalnictwo jednorodzinne 

Współczynnik nierównomierności 

dobowej Nd 

Współczynnik nierównomierności 

godzinowej Nh 

1,5 – 2,0 2,5 – 3,0 
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