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WNIOSEK O WYDANIE WARUNKÓW PRZYŁACZENIA  
DO SIECI WODOCIĄGOWO- KANALIZACYJNEJ DO NIERUCHOMOŚCI 

 
Adres nieruchomości ............................................................................................................................... 
 
Nieruchomość Nr ……………..…… obręb …………………….. ma urządzoną księgę wieczystą nr  
 
…………………………………………………………………………………………………………... 
 
Oświadczam, że posiadam prawo do dysponowania nieruchomością oznaczoną w ewidencji gruntów  
 
i budynków jako działka nr…………… obręb…………………… wynikające z tytułu …………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 

(własność, współwłasność, trwałego zarządu, użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego, stosunku zobowiązaniowego 
przewidującego uprawnienia do wykonywania robót) 

 
Charakter nieruchomości ......................................................................................................................... 
                                                                  (nieruchomość niezabudowana ,budynek mieszkalny, usługowy, handlowy, inny – podać jaki) 
 

I. Zapotrzebowanie wody- zgodnie z załącznikiem nr 1 „ Pobór wody wg celów „ 
 

II. Zapotrzebowanie odbioru ścieków 
1. Ścieki bytowe                                    ............................................ m³/miesiąc 
2. Ścieki komunalne                              ............................................ m³/miesiąc 
3. Ścieki przemysłowe                          ............................................. m³/miesiąc    
4. Wody opadowe i roztopowe 

- zapotrzebowanie średnie                ............................................. m³/miesiąc 
 
-maksymalne zapotrzebowanie chwilowe    …………………….m3/s 

 
W załączeniu: 
- 2 egzemplarze aktualnego planu sytuacyjno-wysokościowego w skali 1:500 
- pełnomocnictwo*) 
- dane dotyczące ścieków*) załączyć dane o rodzaju ścieków zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 
Oświadczam, że podane przeze mnie powyższe informacje oraz złożone oświadczenia o posiadanym 
prawie do dysponowania nieruchomością są zgodne z prawdą oraz, że ponoszę pełną 
odpowiedzialność za wszelkie niezgodności i szkody z nich wynikłe 
 
    
 
                                                                                                   ............................................... 
                                                                                                          /podpis wnioskodawcy/ 
 
*) niepotrzebne skreślić 
 



 
Załącznik Nr 1 

 
 

Pobór wody wg celów 
Cel  Ilość (m3/miesiąc) 

1) do celów wydobywania węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu)   
2) do celów pozostałego górnictwa i wydobywania   
3) do celów produkcji artykułów spożywczych  
4) do celów produkcji napojów  
5) do celów produkcji wyrobów tekstylnych  
6) do celów produkcji odzieży  
7) do celów produkcji skór i wyrobów ze skór wyprawionych  
8) do celów produkcji wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli, oraz do    
    celów produkcji wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania 

 

9) do celów produkcji papieru i wyrobów z papieru  
10) do celów wytwarzania i przetwarzania koksu i produktów rafinacji ropy naftowej  
11) do celów produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych  
12) do celów produkcji podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i  
      pozostałych wyrobów farmaceutycznych 

 

13) do celów produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych  
14) do celów produkcji wyrobów z pozostałych mineralnych surowców     
       niemetalicznych 

 

15) do celów produkcji metali  
16) do celów produkcji metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i  
       urządzeń 

 

17) do celów produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych  
18) do celów produkcji urządzeń elektrycznych  
19) do celów produkcji innych maszyn i urządzeń  
20) do celów produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem  
      motocykli 

 

21) do celów produkcji innego sprzętu transportowego  
22) do celów produkcji mebli  
23) do celów produkcji wyrobów tytoniowych, poligrafii i reprodukcji zapisanych  
       nośników informacji, produkcji innych wyrobów, naprawy, konserwacji i     
        instalowania maszyn i urządzeń 

 

24) do celów wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz, parę wodną,  
       gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 

 

25) do celów zapewnienia funkcjonowania systemów chłodzenia elektrowni i  
      elektrociepłowni dla instalacji posiadających w dniu wejścia w życie ustawy ważne  
      pozwolenia wodnoprawne albo pozwolenia zintegrowane (różnica między ilością  
      wód podziemnych pobranych do tych celów a ilością wód z obiegów chłodzących  
     elektrowni lub elektrociepłowni – wprowadzanych do wód lub do ziemi) 

 

26) do celów zapewnienia funkcjonowania systemów chłodzenia elektrowni i  
       elektrociepłowni dla instalacji, które po dniu wejścia w życie ustawy uzyskały  
       pozwolenia wodnoprawne albo pozwolenia zintegrowane 

 

27) do celów poboru, uzdatniania i dostarczania wody  
28) do celów odprowadzania i oczyszczania ścieków  
29) do celów działalności związanej ze zbieraniem, przetwarzaniem i  
       unieszkodliwianiem odpadów oraz do celu odzysku surowców: 

 



30) do celów robót budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków  
31) do celów robót związanych z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej  
32) do celów robót budowlanych specjalistycznych  
33) do celów handlu hurtowego i detalicznego, naprawy pojazdów samochodowych,   
       włączając motocykle 

 

34) do celów administracji publicznej i obrony narodowej, obowiązkowego  
       zabezpieczenia społecznego 

 

35) do celów opieki zdrowotnej i pomocy społecznej  
36) do innych celów niż wymienione w pkt 1–35, określonych w Polskiej Klasyfikacji  
      Działalności ( należy podać cel poboru wody   ……………………………………… 
     ……………………………………………………………………………………………… 

 

37) do celów elektrowni wodnych: 
 a) wyprodukowana energia elektryczna w obiekcie energetyki wodnej w MWh 
b)  bezzwrotny pobór wody technologicznej nieprzeznaczonej wprost do produkcji  
     energii elektrycznej 

 
a)...................MWh 

 
b) ......................m3 

38) do celów rolniczych na potrzeby zaopatrzenia w wodę ludzi i zwierząt  
       gospodarskich, w zakresie niebędącym zwykłym korzystaniem z wód: 

 

39) do celów rolniczych lub leśnych za pobór wód podziemnych na potrzeby  
       nawadniania gruntów i upraw, pobranych za pomocą urządzeń pompowych 

 

40) do celów zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi: 
 

 

 
 
 


