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WNIOSEK O WYDANIE ZAPEWNIENIA DOSTAWY WODY/ODBIORU ŚCIEKÓW 

ORAZ WARUNKÓW TECHNICZNYCH PODŁĄCZENIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

        

Dane Wnioskodawcy 
 

1. Nazwa/Imię i nazwisko: ………………………………………………….……………………. 

2. Adres:     

   ul. …………………………………………………. 

   kod ……………………………………………….. 

   miejscowość …………………….……………. 

 

3. Adres korespondencyjny: 

ul. ……………………….……………….… 

kod ………………………………………… 

miejscowość ……………...…………….                      

telefon ……………………….…………… 

NIP(dot. prowadzących działalność gospodarczą) …………..………………... 
 

Dane Inwestora (wypełnić wyłącznie, gdy Inwestorem nie jest Wnioskodawca) 

 
4. Nazwa/Imię i nazwisko: …………………………………………………………… 

5. Adres:    

           ul. ………………………………….……. 

           kod ………………………………………     miejscowość  …………………….……………                                             

           telefon ……………………………..….. 

6. NIP (dotyczy prowadzących działalność gospodarczą)    ……………………………………………….…… 

Wniosek dotyczy:  

                    dostawy wody               odbioru ścieków                odbioru ścieków 

                                                                 bytowych                               przemysłowych 
 

Lokalizacja i charakterystyka obiektu 

 

Lokalizacja obiektu:        Miejscowość:  …………………………………………                                      

                                         ul.  …………………………………………….…………….                                                  

                                         nr posesji lub działki: ……………………………… 

Rodzaj obiektu:  
 

         jednorodzinny              wielorodzinny*               biurowy*      inny obiekt*
………………..…….   

 

*należy podać ilość kondygnacji obiektu…………. 
 

Rodzaj prowadzonej działalności (dotyczy prowadzących działalność gospodarczą):  
…………………………………………………………………………………………………………………..…… 
………………………………………………………………………………………………………..……………… 

Cel zużycia wody: 
 

 budowlany (tymczasowo)                            bytowy                                p. pożarowy                      

 produkcyjny (określić jaki)………………………………………………………………   

 inny…………………………………………………………………………………………………..   
 

Przewidywane zużycie wody: 
 

 średnio na dobę  Qśr.d.   …………….…… m3/d;   

maksymalnie na dobę Qmax.d. ……………...…..m3/d  

lub przewidywana ilość osób korzystających z wody - ………….  (dot. tylko budynków jednorodzinnych)             

 

 

 

 

 

 
Miejsce na pieczęć wpływu do WiK w Opolu Sp. z o.o. 
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 na cele p/poż. (nie dotyczy lokali/budynków jednorodzinnych): 

            do zewnętrznego gaszenia pożaru  Qppoż. ………………l/s 

            do wewnętrznego gaszenia pożaru Qppoż. ………………l/s 

Rodzaj  i ilość ścieków: 
 

 bytowe                      

-  średnio na dobę Qśr.d ……..….m3/d;  

   maksymalnie na dobę Qmax.d ………….. m3/d 

   lub przewidywana ilość osób korzystających z wody - ...........(dot.tylko  budynków jednorodzinnych)             

 ścieki przemysłowe  

-  średnio na dobę Qśr.d ……..….m3/d;  

    maksymalnie na dobę Qmax.d ……….….. m3/d 

    charakterystyka ścieków przemysłowych:  
………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………… 

Załączniki:   

 K
li

en
t 

  
W

iK
 

1. 2 egzemplarze (kserokopie) aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej (mapa do celów projektowych)1    

2. kserokopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do korzystania z nieruchomości2    

(dotyczy składania wniosku przez osobę nie będącą inwestorem) 

3. upoważnienie lub pełnomocnictwo na działanie w imieniu inwestora 
   

(pkt.4-5 dotyczy obiektów budowlanych z wyłączeniem budynków mieszkalnych jednorodzinnych) 

4. określenie rodzaju i parametrów instalacji odbiorczych3  oraz charakterystyka zużycia wody określona na 

podstawie dokonanych obliczeń bilansowych wykonanych w oparciu o obowiązujące w tym zakresie normy 

zużycia wody 

   

5. informacja określająca charakterystykę techniczną obiektu, do którego będzie dostarczana woda,  
w szczególności:  powierzchnię użytkową i rodzaj lokali oraz ich przeznaczenie (mieszkalne, użytkowe, inne), przewidywany termin 

rozpoczęcia poboru wody/zrzutu ścieków. 

  

 

 

 

 
Wyjaśnienia do załączników: 
1  - mapa powinna odzwierciedlać  lokalizację istniejącego/projektowanego obiektu;   

   - mapa powinna być potwierdzona przez właściwy ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej;  

   - na mapie powinien być zaznaczony numer działki i wrysowane usytuowanie przyłączanego obiektu. 
2 -z treści dokumentu powinno wynikać określenie posiadanego  tytułu prawnego do nieruchomości  (np. własność, współwłasność, dzierżawa,  użytkowanie 

wieczyste, trwały zarząd lub pełnomocnictwo do zarządzania nieruchomością), a w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, opis stanu 

faktycznego statusu wnioskodawcy w stosunku do nieruchomości , w tym także stanu załatwienia spraw związanych z uregulowaniem tytuł prawnego. W 

dokumencie należy zaznaczyć nr działki/obiektu, której dotyczy wniosek. 
3  - woda  zużywana będzie do celów bytowych ,p.poż, technologicznych. 

 

 

Odbiór warunków:  

                                       osobiście                                odesłać pocztą 
 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wodociągi i Kanalizacja w Opolu, ul. Oleska 64, 45-222 Opole w 

zakresie niezbędnym do wydania zapewnienia dostawy wody/odbioru ścieków oraz warunków technicznych podłączenia (zgodnie  z ustawą o 

ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r.; t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).” 
Informujemy, iż brak zgody na przetwarzanie danych osobowych w w/w zakresie, będzie uniemożliwiał świadczenie zleconych usług. 

 

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

                                                                                                 data                                  podpis    Wnioskodawcy 

Sprawdzono kompletność dokumentów: 

 
 

……………………………………………………… 

Podpis pracownika WiK w Opolu Sp. z o.o. 

 

 

 
 

 
Uwagi: 

    O możliwości odbioru powiadamiamy telefonicznie.  

 Odbiór warunków nastąpi po uregulowaniu faktury. Aktualny cennik dostępny jest  na stronie www i w siedzibie Spółki.  

 W przypadku zmiany druku, wniosek nie będzie rozpatrywany. 


