
 

 

 

WNIOSEK  O WYDANIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA DO SIECI WODOCIĄGOWEJ/ 

KANALIZACYJNEJ 

 

DANE  WNIOSKODAWCY 

 

1. Imię i nazwisko / Nazwa firmy: 

 

 

 

2. Adres zamieszkania / siedziby podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci:  

 

 

3.  Adres korespondencyjny:  

 

             4. Numer telefonu :                                            5. Adres e-mail:  

 

6.  NIP/KRS/REGON*** 

 

 

OKREŚLENIE POTRZEB  WNIOSKODAWCY 

 

7. Lokalizacja nieruchomości lub obiektu , który ma zostać przyłączony do sieci: adres i nr 

działki ewidencyjnej. 

…………………………………………………………………… 

 

8. Przeznaczenie wody  na cele : 

a) Gospodarstwa domowe                          b) pozostali odbiorcy 

 

9. Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie wody:  

Q h max = …………… [m3/h]   - cele bytowe 

Q h max =   …………..  [m3/h]   - cele technologiczne 

Q h max =   …………..  [m3/h]   - cele przeciwpożarowe 

Q h max =   ……………[m3/h]    - inne cele : …………………. 

           

 

10. Średnio dobowe zapotrzebowanie wody: 

Q d śr. = …………  [ m3/d]- cele bytowe  

Q d śr. = …………  [ m3/d]- cele technologiczne 

Q d śr. = …………  [ m3/d]- cele przeciwpożarowe 

 Q d śr. = …………  [ m3/d]- cele  inne: ………………. 

 

11. Wymagane ciśnienie wody w miejscu przyłączenia : 

……………..( bar)  

 

12.  Nieruchomość  posiada własne ujęcie wody : 

a) tak                                            b) nie 

 

13. Rodzaj ścieków: 

a) Ścieki bytowe                                                b) Ścieki przemysłowe 



14. Maksymalny przepływ odprowadzania ścieków bytowych :   

Q d śr =    …………………….  [m3/d] 

Q h max =   …………………… [m3/h] 

Maksymalny przepływ odprowadzania  ścieków przemysłowych :  

Q d śr =    …………………….  [m3/d] 

Q h max =   …………………… [m3/h] 

 

 

15. Czy nieruchomość / obiekt ma zbiornik bezodpływowy :                                                        

a) TAK                                            b) NIE 

 

16. Informacje o przeznaczeniu i sposobie wykorzystywania nieruchomości , który ma zostać 

przyłączony do sieci: 

………………………………………………………………………………… 

 

a) powierzchnia użytkowa i rodzaj lokali( mieszkanie w budynku/ ach zasilanych w 

wodę 

…………………………………………………………………………………. 

b)  wyposażenie lokali i obiektów w urządzenia zużywające wodę:  

umywalka szt……..,                                       zlewozmywak szt ……….. 

wanna szt …….,                                             ubikacja szt ………………… 

natrysk  szt ……                                            punkt czerpany szt ……… 

 

17. Ilość osób korzystających z przyłącza: 

a) zamieszkałych - …………osób, 

b) zatrudnionych- …………osób. 

18. Planowany termin poboru wody/ dostarczania ścieków:  

………………………………………………………… 

19. Do wniosku załączam: 

a) Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny* , określający usytuowanie przyłącza  w stosunku do 

istniejącej sieci oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu. 

b) odpis  z właściwego rejestru ( w przypadku przedsiębiorców)* 

c) Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością 

d) Pisemna zgoda sąsiada w przypadku gdy przyłącze poprowadzone byłoby przez teren , 

którego jest właścicielem lub współwłaścicielem. 

e) pełnomocnictwo udzielone osobie fizycznej działającej w imieniu Wnioskodawcy. 

                 

                Data ……………..                                           Podpis ……………… 

           OŚWIADCZENIE DOTYCZACE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady ( UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. 

Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) , dalej ‘RODO” , informujemy , że  : Administratorem Państwa danych 

osobowych  przetwarzanych w Urzędzie Gminy w Rybnie jest Wójt Gminy Rybno. Szczegółowa klauzula 

informacyjna znajduje się na stronie http://www.gminarybno.com/bip/ochrona-danych-osobowych/o-
przetwarzaniu-danych-osobowych 

Zgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO) , wyrażam zgodę 

na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych  w tym dokumencie dla potrzeb niezbędnych do obsługi 

mojego wniosku. 

 

 

 

http://www.gminarybno.com/bip/ochrona-danych-osobowych/o-przetwarzaniu-danych-osobowych
http://www.gminarybno.com/bip/ochrona-danych-osobowych/o-przetwarzaniu-danych-osobowych


OŚWIADCZENIE O POSIADANYM TYTULE PRAWNYM 

DO WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ 

Ja , niżej podpisany/a  

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

imię i nazwisko osoby występującej z wnioskiem 

zamieszkały/a 

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

adres: miejscowość , ulica, numer domu 

oświadczam, że posiadam tytuł prawny władania nieruchomością położoną w ………………. 

oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr ……………………………….. 

w obrębie ewidencyjnym  …………………………………………………………………….. 

wynikającym z tytułu:  

- własności; 

- współwłasności; 

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

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

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

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

(wskazanie współwłaścicieli – imię , nazwisko lub nazwa oraz adres  i wskazanie przysługujących udziałów) 

- użytkowania  wieczystego; 

- inne - ( np. umowa najmu, dzierżawy, umowa użyczenia)  

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

wynikających z następujących dokumentów potwierdzających powyższy tytuł prawny 

władania nieruchomością : ……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………….....  
( wskazanie dokumentu, z którego wynika tytuł prawny władania nieruchomością : Nr Księgi Wieczystej,                     

Nr Aktu notarialnego , umowa najmu, itp.)  

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy , zgodnie 

z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych 

zamieszczonych powyżej. 

 

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

miejscowość , data                                                                                                      Podpis/y                              
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