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Wniosek Inwestora o określenie warunków technicznych przyłączenia
do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej sanitarnej

01

Wnioskodawca (Inwestor):
Imię i Nazwisko / Firma ..………………………………………..….………..………………………..……….…….
Adres zamieszkania / siedziba Firmy: ………………………………………………………………………..……
…………………………………………………………………………....…………………………………………….
Tel.: ……………………………….………… e-mail: ……….…………………………………………….…..……
Dane Odbiorcy faktury:
Imię i Nazwisko / Firma ..………………………………………..….………..………………………..……..…….
NIP (dot. firm)…………………………………………………………………………………………....…….…….
Adres zamieszkania / siedziba Firmy: ……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………....………………………………….……….
Adres pod który należy wysłać fakturę:..………………………………………………………………………....
………………………………………………………………………………………………………………………..
Zwracam się z prośbą o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci:

□ wodociągowej

□ kanalizacji sanitarnej

Obiektu:

□ istniejącego

□ projektowanego

Rodzaj obiektu:

□ budynek jednorodzinny
□ zakład produkcyjny (rodzaj prod.) …………………….
□ budynek wielorodzinny …………… licz. lokali □ budynek użyteczności publicznej
□ budynki w zabudowie szeregowej ……… szt. □ inny ………………………………………………………
Zlokalizowanego:
miejscowość ………………………….…

gmina

………........................

ulica ……………………………………...

nr domu ……………………..…

dz. nr ew. ..………………………………

obręb

……………….….........

Zapotrzebowanie na wodę wynosi:

□ na cele socjalno – bytowe ……………………….. m3/dobę
3
□ na cele przemysłowe
……………………….. m /dobę
□ na cele p.poż.
……………………….. l/s
Ilość ścieków wynosi:
3
□ ścieków sanitarnych
……………………….. m /dobę
□ ścieków przemysłowych* ……………………….. m3/dobę
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Odbiór warunków:
□ osobiście
□ odesłać pocztą na adres: …………………………………………………………………………………….
Oświadczam, że posiadam tytuł prawny do wyżej wymienionej nieruchomości.

Błonie, dnia: …………………………………

…………………………………………
(czytelny podpis Wnioskodawcy)

MPWiK w Błoniu Sp. z o.o. informuje:
- warunki są wydawane w ciągu 14 dni od dnia wpłynięcia wniosku do Przedsiębiorstwa. Termin może ulec
wydłużeniu w przypadku nieprawidłowego wypełnienia wniosku lub konieczności wykonania dodatkowych
analiz i wizji lokalnych,
- wydane na wniosek Wnioskodawcy (Inwestora) warunki techniczne nie zwalniają Inwestora od uzyskania
wszelkich zgód formalno-prawnych przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa niezbędnych do
zrealizowania inwestycji w zakresie podłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej, nie są
równoznaczne z pozwoleniem wstępu na teren oraz nie są dokumentem do dysponowania nieruchomością
na cele budowlane.

W załączeniu (sprawdza przyjmujący Wniosek):

□

2 egz. aktualnej (do 6 m-cy od daty wydania) mapy
zasadniczej terenu w skali 1:500 z zaznaczoną
lokalizacją obiektu lub mapy do celów projektowych,

□

…………………….……………………………………….

charakterystyka ścieków przemysłowych**

( data i podpis osoby przyjmującej Wniosek)

Objaśnienia:
* należy dołączyć do wniosku charakterystykę ścieków przemysłowych
** o ile dotyczy
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