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02-015 WARSZAWA  
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WNIOSEK O WYDANIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH PRZYŁĄCZENIA DO SIECI WODOCIĄGOWEJ I/LUB 
KANALIZACYJNEJ 

 

I. DANE INWESTORA 
 
PIOTR NOWAK 
(imię i nazwisko/nazwa firmy) 
 
NOWA 3/5 00-415 WARSZAWA  
(adres do korespondencji) 
 
503 463 271 
(telefon kontaktowy) 
 
P.NOWAK@GMAIL.COM 
(adres mailowy) 
 
II. DANE PEŁNOMOCNIKA (należy wypełnić, jeżeli inwestora reprezentuje inny podmiot) 
 
JAN KOWALSKI  
(imię i nazwisko/nazwa firmy) 
 
BUKOWIŃSKA 23/2 02-703 WARSZAWA 

mailto:j.kowalski@gmail.com


(adres do korespondencji) 
 
609 654 372 
(telefon kontaktowy) 
 
J.KOWALSKI@GMAIL.COM 
(adres mailowy) 
 
III. LOKALIZACJA NIERUCHOMOŚCI, KTÓREJ DOTYCZY WNIOSEK 
 
WARSZAWA 
(miejscowość) 
 
WARSZAWA - MOKOTÓW  
(gmina) 
 
NOWA 3/5  
(ulica) 
 
1297/2   
(numer geodezyjny)  
 
0010   
(obręb) 
 
IV. TYTUŁ PRAWNY INWESTORA do wyżej wymienionej nieruchomości (wybrane podkreślić): 
 

 własność  

 współwłasność  

 użytkowanie wieczyste  

 dzierżawa  

 brak tytułu prawnego  

 inne (jakie? ..............................................................................................................  
 

V. RODZAJ OBIEKTU BUDOWLANEGO NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI (wybrane podkreślić): 
 

 istniejący  

 projektowany 
 
Opis obiektu budowlanego (wybrane podkreślić): 
 

 budynek mieszkalny jednorodzinny 

 budynek mieszkalny dwulokalowy 

 budynek mieszkalny w zabudowie bliźniaczej 

 budynek mieszkalny w zabudowie szeregowej 

 budynek mieszkalny wielorodzinny 

 budynek usługowy 

 budynek handlowy  

 budynek biurowy 

 zakład produkcyjny 

 obiekt użyteczności publicznej  

 inny (wpisać jaki) ………………………………………………………………………. 
 
 
VI. ZAPOTRZEBOWANIE NA WODĘ  

mailto:j.kowalski@gmail.com


Woda pobierana będzie do celów (wybrane podkreślić): 

 bytowych (dla typowego budynku jednorodzinnego)  

- w ilości:  Qdśr: 40 [m3 /dobę] / Qhmax: 2,5  [m3 /godzinę]  

Q: 103  [dm3 /s]  

 

 bytowych innych  

- w ilości  Qdśr: ………  [m3 /dobę] / Qhmax: ……… [m3 /godzinę] 

Q: ………  [dm3 /s] 

 

 przemysłowych (PKD: ………………)  

- w ilości:  Qdśr: ………  [m3 /dobę] / Qhmax: ……… [m3 /godzinę] 

Q: ………  [dm3 /s] 

 

 przeciwpożarowych  

- w ilości:  Q: …………  [dm3 /s]  

 

 innych (określić jakich): …………………  

- w ilości:  Qdśr: ………  [m3 /dobę] / Qhmax: ……… [m3 /godzinę] 

Q: ………  [dm3 /s] 

 

Wyjaśnienie użytych skrótów:  

Qdśr – średnie dzienne zapotrzebowanie na wodę  

Qhmax –maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na wodę  

Q – przepływ obliczeniowy wody według PN-92/B-01706 

 
VII. ILOŚĆ ŚCIEKÓW  
 
Planowany rodzaj i ilość odprowadzanych ścieków (wybrane podkreślić):  
 

 bytowych (dla typowego budynku jednorodzinnego)  

- w ilości:  Qdśr: 40 [m3 /dobę] / Qhmax: 2,5  [m3 /godzinę]  

Q: 103  [dm3 /s]  

 

 przemysłowych (PKD: ………………)  

- w ilości:  Qdśr: ………  [m3 /dobę] / Qhmax: ……… [m3 /godzinę] 

Q: ………  [dm3 /s] 

 

 innych    

- w ilości:  Qdśr: ………  [m3 /dobę] / Qhmax: ……… [m3 /godzinę] 

Q: ………  [dm3 /s] 

 

 wód opadowych   
- w ilości:  Qdśr: ………  [m3 /dobę] / Qhmax: ……… [m3 /godzinę] 

Q: ………  [dm3 /s] 

 
Powierzchnia:  
 

 dachów 60  [m2] 



 terenów zielonych 120  [m2 ]  

 terenów utwardzonych 30  [m2 ] 
 
Wyjaśnienie użytych skrótów:  

Q - ilość ścieków 

Qdśr - średnia dzienna ilość odprowadzanych ścieków 

Qhmax - maksymalna godzinowa ilość odprowadzanych ścieków 

 
VII. ZAOPATRZENIE W WODĘ (wybrane podkreślić):   

 przyłączenie bezpośrednie  

 wykorzystanie istniejącego przyłącza wodociągowego  

 przyłączenie pośrednie poprzez inną nieruchomość (należy podać adres przyłączenia oraz załączyć 

wstępną zgodę właściciela/użytkownika przyłącza/y) 

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

VIII. ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW (wybrane podkreślić): 

 przyłączenie bezpośrednie  

 wykorzystanie istniejącego przyłącza kanalizacyjnego  

 przyłączenie pośrednie poprzez inną nieruchomość (należy podać adres przyłączenia oraz załączyć 

wstępną zgodę właściciela/użytkownika przyłącza/y) 

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

 

IX. ODPROWADZENIE WÓD OPADOWYCH:  

 przyłączenie bezpośrednie  

 wykorzystanie istniejącego przyłącza kanalizacyjnego  

 przyłączenie pośrednie poprzez inną nieruchomość (należy podać adres przyłączenia oraz załączyć 

wstępną zgodę właściciela/użytkownika przyłącza/y) ............. 

 

X. ODBIÓR WARUNKÓW TECHNICZNYCH (wybrane podkreślić): 

 Wysyłka na adres email  

 Wysyłka pocztowa  

 Odbiór osobisty  

 

XI. ZAŁĄCZNIKI  

 WYPIS Z KSIĘGI WIECZYSTEJ POTWIERDZAJĄCY TYTUŁ PRAWNY INWESTORA DO NIERUCHOMOŚCI  

 KOPIA AKTUALNEJ MAPY ZASADNICZEJ W SKALI 1:500 Z ZAZNACZENIEM OBRYSU NIERUCHOMOŚCI, 
KTÓREJ DOTYCZY ZLECENIE 

 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU DLA ROZBUDOWY ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW  

 PEŁNOMOCNICTWO DO REPREZENTOWANIA INWESTORA 
 

XII. DODATKOWE UWAGI / INNE INFORMACJE 
 
WYRAŻAM ZGODĘ NA KOMUNIKACJĘ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ (NP. PRZESŁANIE POTWIERDZENIA ZŁOŻENIA 
NINIEJSZEGO WNIOSKU, WEZWANIE DO UZUPEŁNIENIA WNIOSKU ITP.) NA CZAS WYDAWANIA WARUNKÓW 



TECHNICZNYCH. PONADTO, ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ DO INFORMOWANIA PRZEDSIĘBIORSTWA O KAŻDEJ ZMIANIE 
ADRESU POCZTY ELEKTRONICZNEJ. 
 

 
 

JAN KOWALSKI 

(podpis wnioskodawcy) 

 
 

OŚWIADCZENIE O AKCEPTACJI WARUNKÓW 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze 

m-sta Warszawy, cennikiem usług MPWiK Sp. z o.o. oraz akceptuję ich treść. 

JAN KOWALSKI 

(podpis wnioskodawcy) 


