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 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 WYDANIE WARUNKÓW NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI 

 
1. Na podstawie art. 15 ust. 4 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę o odprowadzenia 

ścieków (Dz. U. z 2019r. poz. 1437 z pózn. zm.) oraz § 17 Regulaminu dostarczania wody i 
odprowadzenia ścieków (Dz. Urz. Województwa Opolskiego z 2020r. poz. 2024 z pózn. 
zm.), wnoszę wydanie warunków podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacji 
sanitarnej dla nieruchomości położonej przy:  

 
 ul. …………………….………………….  w ……………………………………………..  
 
(działka geodezyjna nr ……………………………………..). 
 

2. Rodzaj wniosku 

 zaopatrzenie w wodę 

 odprowadzenie ścieków 

3. Określenie potrzeb podmiotu ubiegającego się o przyłączanie się do sieci: 

a) rodzaj budynku 

 budynek mieszkalny jednorodzinny 

 budynek mieszkalny letniskowy 

 budynek mieszkalny wielorodzinny (ilość lokali)………………………………………………………… 

 budynek inny (podać jaki) ……………………………………………………………………………………………. 

 budynek przemysłowy (podać charakterystykę prowadzonej działalności) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

b) Stan budynku 
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 budynek zamieszkały                       budynek w budowie/remoncie 

 budynek projektowany                   działka niezabudowana 

    c) Nieruchomość posiada własne ujęcie wody: 
            TAK    
            NIE  

    d) Miejsce lokalizacji wodomierza 
            studnia wodomierzowa    
            budynek 

     e) zapotrzebowanie wody i przepływ ścieków  

Dobowe zapotrzebowanie wody: Przepływ wody średniodobowy i maksymalny 

godzinowy: 

 - cele bytowe 
Qśd =…….…….m3/d 

 - cele przeciwpożarowe …… X ……… dm3/s 

 - cele socjalne zakładów pracy 
Qhmax =………..….m3/h 

 - cele inne …………………….. 

 

Maksymalny dobowy przepływ 
odprowadzanych ścieków: 

Rodzaj odprowadzanych ścieków (zgodnie z 
Dz.U. 2001 Nr 72 poz. 747) 

Qdmax =……….m3/d 

      Ścieki bytowe: 

     Ścieki przemysłowe 

 

f) planowany termin poboru wody i dostarczania ścieków   ………………………………………… 

4. Sposób odbioru warunków: 
 osobisty 
 pocztą na adres j.w. 
 pocztą na adres …………………………………………………………………………………….. 

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

Załączniki: 
 Odpis w właściwego rejestru wskazujący na sposób reprezentacji podmiotu 
◼ Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza w stosunku do 
istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia 
◼Oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością 
◼ Klauzula informacyjna do przetwarzania danych osobowych 
 Inne ……………………………………. 


