
 Olesno, dnia .............................  

 

Imię i Nazwisko / Nazwa .......................................................  

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

Adres do korespondencji / Siedziba .......................................  

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

Nr telefonu ..............................................................................  

  

 Do 

 Oleskiego  

 Przedsiębiorstwa Wodociągów i 

 Kanalizacji Sp. z o.o. w Oleśnie 
  

 

 

WNIOSEK 

O ZAPEWNIENIE DOSTAWY 

 

1. Na podstawie § 16 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków (Dz. Urz. Województwa Opolskiego z 2006r. Nr 80, poz.2420) 

wnoszę o zapewnienie dostawy wody, odprowadzania ścieków 

warunków technicznych podłączenia do sieci: 

 - wodociągowej - zapotrzebowanie wody -  .................... (m3/d) ............. (l/s) 

 - kanalizacji sanitarnej - ilość ścieków -  ......................... (m3/d) 

 - kanalizacji deszczowej- ilość ścieków -  ....................... (m3/d) ............. (l/s) 

dla nieruchomości położonej przy ul.  .................................. w  ............................  

(działka geodezyjna nr ...................... ). 

2. pozostałe informacje istotne dla warunków technicznych: (np. czy zabudowa 

jednorodzinna, czy wielorodzinna, czy budynek istniejący, czy 

nowoprojektowany, charakterystyka prowadzonej działalności, charakter 

ścieków itp. ) ......................................................................................................... 

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

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

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

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

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

Charakterystyka techniczna obiektu, do którego doprowadzana będzie woda, z 

którego odprowadzane będą ścieki: 
                                                 
  - niepotrzebne skreślić 



a) powierzchnia użytkowa................................. m2 
b) wyposażenie sanitarne: 

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

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

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

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

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

- inne ..................................... szt. 

- sposób przygotowania ciepłej wody ........  ........................................  
c) ilość zamieszkałych/ zatrudnionych osób ..............................  
d) powierzchnia działki ogółem ................................................. m2 

w tym: powierzchnia zabudowy ....................................... m2 

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

3. Proponowany termin rozpoczęcia poboru wody ...............................  

Oświadczam, że jestem  .........................................  nieruchomości opisanej w 

pkt. 1 na podstawie .................................................  ..............................  i w 

załączeniu przedkładam odpis tytułu prawnego. 

Oświadcza, że zostałem poinformowany, iż w przypadku braku osobistego 

odebrania warunków w terminie do dnia  .. , zostaną przesłane drogą pocztową w 

terminie .......................................................  

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w 

zakresie niezbędnym do realizacji niniejszego wniosku. 

 

 

 

  .............................................. 
   czytelny podpis wnioskodawcy (pełnomocnika) 

 

 

 

Załączniki: 

1. Dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości. 

2. Kopia aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do 

państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego. 

 

 

 
Administratorem danych osobowych jest Oleskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp.z.o. o.  w 

Oleśnie w Ogranizacji. Dane będą przetwarzane w celu wydania warunków technicznych zaopatrzenia w wode i 

odprowadzenia ścieków 

Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w 

wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139) i Regulaminu dostarczania wody i 

odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Olesno przyjętym Uchwałą Nr XLVI/378/06 Rady Miejskiej 

w Oleśnie z dnia 27 września 2006 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z 2006 r. Nr 80, poz. 


