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       WÓJT GMINY POPÓW 

       Zawady, ul. Częstochowska 6 

       42-110 Popów 

WNIOSEK 

o wydanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do gminnej sieci 

wodociągowej / kanalizacyjnej* 

 
Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę                   

i zbiorowym odprowadzania ścieków (t.j. Dz.U z 2020 r. poz. 2028 z późn. zm.) zwracam się 

z prośbą o wydanie warunków technicznych przyłączenia do gminnej sieci: 

□ wodociągowej     □ kanalizacyjnej 

DANE WNIOSKODAWCY: 

1. Imię i nazwisko / Pełna nazwa firmy: 

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

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

2. Adres zamieszkania / siedziby: 

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

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

3. Telefon kontaktowy1: 

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

 

 

DANE NIERUCHOMOŚCI, KTÓREJ WNIOSEK DOTYCZY: 

1. Rodzaj przyłączanego obiektu: 

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

2. Rodzaj istniejącej / projektowanej * zabudowy: 

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

3. Lokalizacja: 

a) adres: ………………………………………………………………………………… 

b) numer ewidencyjny działki: …………………………………………………………………. 

c) obręb geodezyjny: ………………………………………………………………………….. 

4. Tytuł prawny do nieruchomości: 

Oświadczam, że jestem  …………………………………………………. nieruchomości 

będącej przedmiotem wniosku na podstawie ……………………………………………… 

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

 
1    Dane w zakresie numeru telefonu nieobowiązkowe, wnioskodawca nie musi ich podawać, ale ich podanie może ułatwić 

kontakt  z wnioskodawcą  w celu rozpatrzenia wniosku i załatwienia sprawy. 
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DANE TECHNICZNE: 

1. Maksymalne dobowe zapotrzebowanie na wodę na cele: 

a) bytowe:                    Qd max = ………………… m3/d,   Qśrd = ………………… m3/h 

b) technologiczne1):     Qd max = ………………… m3/d,   Qśrd = ………………… m3/h 

c) przeciwpożarowe1): Qd max = ………………… dm3/s 

d) inne2):                        Qd max = ………………… m3/d,   Qśrd = ………………… m3/h 

(podać jakie) …………………………………………………………………………… 

2. Maksymalna ilość odprowadzanych ścieków: 

a) bytowych:               Qd max = ………………………………………… m3/d 

b) przemysłowych:     Qd max = ………………………………………… m3/d 

Jakość odprowadzanych ścieków przemysłowych: 

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

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

3. Planowany termin rozpoczęcia: 

a) poboru wody: ………………………………………………………………………………… 

b) odprowadzania ścieków: …………………………………………………………………… 

 

Załączniki do wniosku: 

1. Kopia aktualnej mapy zasadniczej do celów opiniodawczych w skali 1:500 lub 1:1000 lub 

kopia mapy do celów projektowych z zaznaczonym usytuowaniem przyłączy w stosunku 

do istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i sieci 

uzbrojenia terenu. 

2. …………………………………………………………………………………………………….. 

3. …………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Warunki techniczne przyłączenia do sieci: 

□ odbiorę osobiście; 

□ proszę przesłać na adres wskazany powyżej.   

 

 

Ochrona danych:  Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest  Wójt Gminy Popów z siedzibą w Zawadach,                                
42-110 Popów ul. Częstochowska 6. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych zgodna z art.13 RODO 
dostępna jest na stronie www.bip.gminapopow.pl oraz w siedzibie Urzędu Gminy.     

 

 
        ....................................................... 
           (czytelny podpis Wnioskodawcy) 

 
 
 
1) dla budynków innych niż mieszkalne 
2) związane np. z podlewaniem ogródków przydomowych i upraw rolniczych, hodowlą zwierząt itp. 

http://www.bip.gminapopow.pl/

