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ul. Andrzeja Kmicica 33, 09-411 Biała, powiat płocki, woj. mazowieckie 

tel.: 24 365-61-78,  24 365-61-79  , e-mail: gk@gkstarabiala.pl, www.starabiala.pl 

 

……………………………………….….. 
                  nr kancelaryjny 

 
 

…………………………...……………… 
                     data wpływu 

Wniosek należy wypełnić drukowanymi literami. Wniosek nieczytelny, nieprawidłowo wypełniony lub niekompletny  
 (brak wymaganych załączników / danych) będzie zwrócony Wnioskodawcy celem uzupełnienia. 

WNIOSEK O 

         WYDANIE           ZMIANĘ    WARUNKÓW TECHNICZNYCH PRZYŁĄCZENIA  

DO SIECI WODOCIĄGOWEJ I /LUB KANALIZACYJNEJ * 

1. Wnioskodawca 

 Imię i nazwisko/nazwa firmy ........................................................................................................................... 
 
 NIP (w przypadku firmy) ……………………………………………………………………………………. 
 

 Adres zamieszkania/adres firmy: 
   
Ulica ……………………………..…. Nr domu ............... Kod …………… Miejscowość ………................ 
 
Telefon kontaktowy …………………………….…… e-mail:…………….………………………………… 

 
2.  Proszę o wydanie warunków technicznych  przyłączenia do sieci *:                                                 
 

             wodociągowej       kanalizacyjnej    dla nieruchomości: 
 

Miejsce doprowadzenia wody i/lub odprowadzania ścieków: 
 
Ulica ……………………………………………………………………… Nr domu ......................................  

Kod ……….……… Miejscowość ………………………….......................Nr ew. działki ……………….… 

3. Informacje o obiekcie budowlanym*: 

                     istniejący                             projektowany                     w rozbudowie    
         

Budynek  mieszkalny jednorodzinny    Budynek mieszkalny wielorodzinny ( ilość lokali………..…..) 
  

Inne ( podać rodzaj obiektu) ………………………………………………………………………….…… 
 
Planowana ilość osób korzystających z wody …………………………….……..……………………….... 
 
Nieruchomość posiada własne ujęcie wody * :                TAK                              NIE 
( studnia głębinowa ) 

4. Zapotrzebowanie na wodę *: 
 

cele bytowe             Qd =………..…[m3/d] Qmax.h =…………...[m3/h] Qśr.d.=….……….[m3/d]   

cele technologiczne  Qd =………..…[m3/d] Qmax.h =………..….[m3/h] Qśr.d.=….……….[m3/d]   

cele ppoż. wewnętrzne      Qd =……..……[m3/d] Qmax.h =………..….[m3/h] Qśr.d.=……….….[m3/d]  

cele ppoż. zewnętrzne       Qd =…..………[m3/d] Qmax.h =…..……….[m3/h] Qśr.d.=….……….[m3/d]  

cele inne                            Qd =……..……[m3/d] Qmax.h =………..….[m3/h] Qśr.d.=…….…….[m3/d]  

 

5. Planowany termin rozpoczęcia poboru wody............................................................................................ 
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6. Rodzaj ścieków *: 
 
 

           ścieki bytowe                ścieki przemysłowe                inne …………………………………. 
 
 

7. Ilość i jakość odprowadzanych ścieków do kanalizacji sanitarnej: 
 
 

Qd = ……………………m3/d 

 

BZT5 = ………………....gO2/(M*d)                       CHZT = ………..……gO2/(M*d)      

 

Zawiesina = …………....gO2/(M*d)                               

 

8. Planowany termin odprowadzania  ścieków………………………………………….……...………….. 
 
9. Dodatkowe informacje: 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

10. Przewidywany sposób odbioru warunków *:            osobiście            wysłać pocztą    
    
 

11. Załączniki*: 
 
 

  Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci   
wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu.  

       W/w plan zabudowy/szkic sytuacyjny o którym mowa w art. 29a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane 
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, późn. zm.), powinien być sporządzony na kopii aktualnej zasadniczej mapy sytuacyjno-
wysokościowej w skali 1:500 (aktualna mapa to mapa aktualnie pobrana z zasobów geodezyjnych i kartograficznych), 
którą należy uzyskać w Starostwie Powiatowym w Płocku  w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami. 
Przyłącze należy zaprojektować na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy do celów projektowych w celu 
wyeliminowania ewentualnych kolizji z istniejącą infrastrukturą.  

 
  Upoważnienie udzielone przez Inwestora – Pełnomocnictwo 

 
Oświadczam, że: 
1. zapoznałem/-am się z klauzulą informacyjną w zakresie przepisów dotyczących ochrony danych 
osobowych, 
2. wypełniłem/-am obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub/i art. 14 RODO wobec osób 
fizycznych, od których dane osobowe     bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu złożenia 
niniejszego wniosku, w zakresie ciążącego obowiązku informacyjnego.  
 
 
 
 
 
…………………………………….                                                             …………………………………………………. 
 

                      Data                                                                                                     Czytelny podpis wnioskodawcy 
 


