
Załącznik do zlecenia   

  

  

        Mrągowo, dnia ……………………….  

………………………………………………  
(Nazwa inwestora- zleceniodawcy)  

  

………………………………………………..  

…………………………………………………  
(Adres do korespondencji)  

NIP: …………………………………….  

Nr telefonu………………………..                      Zakład Wodociągów i Kanalizacji  

                                                               Spółka z o.o.  

  Osiedle Mazurskie 1A  

   11-700 Mrągowo  

  
  

W N I O S E K  
o wydanie warunków technicznych na przyłączenie do sieci wodociągowej  

i kanalizacyjnej  
  

  

  

Proszę o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej 
.dla nieruchomości położonej przy ulicy:………………………………..... ,na działce 
nr……………………….. w miejscowości ………………………………………..  
  
1. Nazwa, rodzaj budynku: …………………………………………………………………………  
( budynek mieszkalny jednorodzinny, wielorodzinny, lokal mieszkalny, letniskowy, gospodarczy, usługowy, 

handlowy, zakład produkcyjny, itp.)  

  

2. Zapotrzebowanie na wodę w ilości na cele:  

a) bytowo-gospodarcze………………  m³/d  

b) technologiczne …………………...   m³/d,  rodzaj stosowanej technologii:………..  

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

c) przeciwpożarowe……..……………..  l/s,  w tym zasilanie hydrantów 
wewnętrznych: szt. ………, średnica: ………………., wymagany wydatek wody 
………….l/s  

3. Ilość odprowadzanych ścieków:  

a) ścieki bytowe-gospodarcze …………………m³/d  

b) ścieki przemysłowe …………………………m³/d , rodzaj przemysłu …………………  

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

  

  

 Przewidywany skład ścieków przemysłowych         

  

BZT5 ........................................................................................................................  

ChZT ....................................................................................................................... 

zawiesina ogólna ...................................................................................................... 

substancje ekstrahujące się eterem naftowym .......................................................... 

azot ogólny ............................................................................................................... 



metale ciężkie .......................................................................................................... 

pH ........................................................................................................................... 

temperatura ............................................................................................................   

  2  

4. Charakterystyka techniczna obiektu, do którego doprowadzana będzie woda,      z 

którego odprowadzane będą ścieki:  

- umywalka ...........................................................................................   szt.  

- wanna ................................................................................................    szt.  

- natrysk ...............................................................................................   szt.  

- zlewozmywak ......................................................................................   szt.  

- ubikacja - ...........................................................................................   szt. - 

 Zawór czerpalny do pralki i zmywarki - ……………………………………….. 

szt.  

- sposób przygotowania ciepłej wody…………………………………………………..  

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

5. Ilość zamieszkałych / zatrudnionych osób .................  

6. Powierzchnia działki ogółem .................................. m² w tym:  

- powierzchnia zabudowy .................................... m²  

- powierzchnia terenów zielonych ........................ m²  

7. Sposób odprowadzenia wód deszczowych ………………………………………………….  

……………………………………………………………………………………………………….. 8. 

Sposób opomiarowania zużycia wody………………………………………………………..  

………………………………………………………………………………………………………..  
( wodomierz główny, wodomierze indywidualne w lokalach mieszkalnych, wodomierz na wodę bez 

kanalizacji)  

9. Proponowany termin rozpoczęcia poboru wody -………………………………………….  

10. Inne uwagi mogące mieć wpływ na przyłączenie nieruchomości ………………………  

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

  

  

  

  

  

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

               Podpis wnioskodawcy  

  

  

  
Załączniki:  

1. Wypis z księgi wieczystej potwierdzający prawo do korzystania z nieruchomości  

2. Mapa sytuacyjno-wysokościowa.  

3. Decyzja o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu lub wypis z 

planu zagospodarowania przestrzennego.  

  


