
Data ............................... Zlecenie wydania warunków technicznych przyłączenia  
do sieci wodociągowej*, kanalizacji sanitarnej* ,deszczowej* 

Nr ................................... 
 

Zleceniodawca   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dotyczy posesji przy ul. .......................... .............................................nr ... ........... nr geod. działki ...................... ........... 
 
Wniosek o okre ślenie warunków technicznych przył ączenia do sieci: ** 

����  wodociągowej - zapotrzebowanie wody -................(m3/d) ................ wymagane ciśnienie .........................(bar) 

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

����  kanalizacji deszczowej – powierzchnia zlewna utwardzonej części działki oraz powierzchnia dachów -..................(m2) 
 
Woda pobierana b ędzie na cele: **                                                               Rodzaj ścieków: **                                

����  budowy /tymczasowo/ 

����  bytowe 

����  produkcyjne /określić jakie/ 

����  p.poŜarowe 

����  inne ...............................................................................  

����  bytowe 

����  produkcyjne ....................................................... 

����  inne....................................................................

 

Budynku / obiektu / :**       ����  istniejącego             ����   projektowanego 
 

Rodzaj zabudowy :** 

����   jednorodzinna 

����   wielorodzinna:  

����  rozliczenie z zarządcą budynku, 

����  rozliczenie z uŜytkownikami lokali.  

����  rozdzielenie instalacji wodociągowej, 

����  obiekty produkcyjne i usługowe, 

����  rozbudowa, nadbudowa, 

����  inne.....................................................................
 

Dodatkowe informacje o zabudowie: ............................................................................................................................................ 

Proponowany termin rozpocz ęcia poboru wody*/ odprowadzania ścieków* ........................................................................... 

W załączeniu: ** 

����  1 egzemplarz aktualnej mapy syt.- wys.   
w skali 1:500                          

����   inne (wg potrzeb ) ........................................................... 

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

����   potwierdzenie wpłaty 

Oświadczam, Ŝe jestem:** 

����  właścicielem posesji   

����  współwłaścicielem- udział ....................................................  

����  dzierŜawcą  

����  zarządcą  

����  upowaŜniony   

����    upowaŜnienie w załączeniu                              
 
Niniejsze zlecenie jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty za wykonaną 
usługę 
 

WyraŜam zgodę na udostępnianie moich danych osobowych w celach zwią-
zanych z przygotowaniem i prowadzeniem ww. inwestycji dotyczących przy-
łączenia do sieci.  
 

UpowaŜniam Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Spółka 
z o.o.do wystawienia faktury VAT bez podpisu zleceniodawcy  
 

Odbiór warunków :** ����  OSOBIŚCIE   ����  ODESŁAĆ POCZTĄ  
W przypadku nie odebrania osobistego w terminie 30 dnia od dnia złoŜenia 
wniosku warunki zostaną odesłane pocztą. 

 
    

sprawdzono kompletność dokumentów 
i poprawność wypełnienia wniosku 

 
 

........................................................... 
(data i podpis osoby przyjmującej wniosek) 

 

............................................................. 
(czytelny podpis Wnioskodawcy) 

  *   - niepotrzebne skreślić 
**  - odpowiednie zaznaczyć 
 

Imię i nazwisko /nazwa firmy ........................................................... 

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

PESEL /NIP/ ........................................................................................... 

Adres do korespondencji: ....................................................................... 

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

tel. (w godz. 700-1500) .............................................................................  

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ 
W OSTROWI MAZOWIECKIEJ 

 SPÓŁKA Z O.O. 
UL. B. PRUSA 66 

07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA 


