
Wnioskodawca  …………………………………………………… 
                                                           (miejscowość, data) 

……………………………………………………. 
(imię i nazwisko, nazwa firmy lub instytucji) 

  
 
 
 

Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko 
 

Adres złożenia wniosku: 
Referat Wodociągów i Kanalizacji 

ul. Wesoła 40, 32-120 Nowe Brzesko 
tel. 12 385 20 06 

 
 

 

……………………………………………………. 
(adres siedziby) 

 

……………………………………………………. 
 (adres do korespondencji) 

 

……………………………………………………. 
(nr telefonu kontaktowego)  

 

……………………………………………………. 
(adres e-mail)  

 

  

WNIOSEK O WYDANIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH PRZYŁĄCZENIA DO SIECI* /  

PRZEBUDOWY LUB MODERNIZACJI PRZYŁĄCZA ISTNIEJĄCEGO* 

 

W oparciu o art. 19a. ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 

ścieków (tj. DZ.U. 2020, poz. 2028), wnoszę o wydanie warunków technicznych przyłączenia* / przebudowy istniejącego 

przyłącza* do gminnej sieci: 

 wodociągowej* 

 kanalizacji sanitarnej* 

dla nieruchomości: 

adres: ...................................................................................................................................................................................... 
(miejscowość, ulica, nr budynku) 

nr działki ewidencyjnej, obręb: ........................................................., nr księgi wieczystej: ................................................................... 

W przypadku planowanej przebudowy lub modernizacji istniejącego przyłącza należy podać powód przebudowy: 
 

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

Planowane przyłączenie dotyczy obiektu: 

 istniejącego*  

 projektowanego* 

Przeznaczenie/sposób wykorzystania nieruchomości/obiektu: 

 budynek mieszkalny jednorodzinny* / wielorodzinny* 

 budynek użyteczności publicznej* 

 obiekt usługowy*, handlowy*, produkcyjny* 

 inne* ......................................................................................................................................................................... 

Przewidywane miejsce lokalizacji wodomierza głównego: 

 w studni wodomierzowej* 

 w piwnicy lub na parterze budynku/obiektu* 

Przewidywane cele wykorzystania wody i zapotrzebowanie: 

 bytowe*          : .................... m3/d 

 związane z działalnością gospodarczą*, produkcyjne*, technologiczne* : .................... m3/d    ..................... m3/h 

 przeciwpożarowe*       : .................... dm3/s 

 inne* ……..................................................................................  : .................... m3/d    ..................... m3/h 

Przewidywany rodzaj wytwarzanych ścieków: 

 bytowe* 

 przemysłowe o szacowanej wielkości ładunku zanieczyszczeń*: ……………………………………………………… 

Do wniosku załączono: 

 plan zabudowy lub szkic sytuacyjny na kopii mapy zasadniczej w skali 1: 500 lub 1:1000* 

 inne* …..................................................................................................................................................................... 
 

Oświadczam, że posiadam prawo do dysponowania przedmiotową nieruchomością na cele budowlane. 
 

* - właściwe zaznaczyć 

 
............................................................... 

                  (podpis Wnioskodawcy) 
Informacja:  

Na podstawie art. 27e ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz.U. 2020, poz. 2028), w przypadku odmowy przyłączenia do sieci 

wnioskodawcy przysługuje prawo do złożenia wniosku o rozstrzygnięcie sporu do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Krakowie, 

ul. Piłsudskiego 22. 


