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3) NR SPRAWY

(DRUKOWANYMI LITERAMI)

NALEŻY WYPEŁNIĆ DANE ZLECENIODAWCY I INWESTORA, JEŻELI INWESTORA
REPREZENTUJE INNY PODMIOT
1a) Imię i nazwisko / pełna nazwa

2a) Imię i nazwisko / pełna nazwa

1b) Adres zamieszkania / siedziba

2b) Adres zamieszkania / siedziba

1c) Kod, miejscowość

2c) Kod, miejscowość

1d) PESEL / NIP

2d) PESEL / NIP

1e) Kontakt telefoniczny

2e) Kontakt telefoniczny

4) Data przyjęcia zlecenia
(WOB/WZT/SAD)

5a) Data wpłynięcia zlecenia do
DRZ/ZDE)

5b) Wycena warunków (DRZ/WZT)

6) RODZAJ WARUNKÓW TECHNICZNYCH

□ zaopatrzenia w wodę
□ odprowadzenia ścieków bytowych
□ odprowadzenia ścieków przemysłowych
□ odprowadzenia wód opadowych
□ inne (jakie?) .................................................................................
7) RODZAJ OBIEKTU BUDOWLANEGO NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI

□ istniejący

7a)

□ projektowany

□ zabudowa punktowa jednorodzinna
□ zabudowa zespołowa jednorodzinna
□ zabudowa punktowa wielorodzinna
□ zabudowa zespołowa wielorodzinna
□ zakład produkcyjny / usługowy
□ obiekt handlowy
□ obiekt biurowy
□ obiekt użyteczności publicznej
□ inne (jakie?) ..................................................................................................................................................................................

7b)

8) ADRES INWESTYCJI (DRUKOWANYMI LITERAMI)
Ulica ........................................................................Nr (budynku, nr ew. działki, obręb) .................................................................
Miasto ........................................Dzielnica...........................................................................................................................

9) ZAPOTRZEBOWANIE NA WODĘ
9a)

□ na cele socjalno – bytowe

Q = ………........... [dm /s]

9b)

□ na cele technologiczne

Q = ......................[dm /s] 9d***)

9e)

□ na cele p.poż. - wewnętrzne Q = ................... [dm3/s]

3

9c***)

□ liczba mieszkańców/
pracowników

3

M = .................. [osób]

□ Q hmax = ...................................................... [dm3/s]

□ na cele p.poż. - zewnętrzne

3

Q = .................. [dm /s]

10) ILOŚĆ ŚCIEKÓW
10a)

□ bytowych

3

Q = ....................[dm /s]

10b)

□ przemysłowych

Q = ................

3

[dm /s]

* Niepotrzebne skreślić
** Pola oznaczone kolorem szarym – wskazane do wypełnienia, nieobowiązkowe.
*** Należy wypełnić w przypadku budynków wielorodzinnych/biurowych/usługowych.
**** W przypadku gdy dla inwestycji została wydana wstępna informacja techniczna dotycząca braku możliwości zaopatrzenia w wodę lub
odprowadzenia ścieków i wód opadowych, z uwagi na brak sieci w rejonie lokalizacji, do zlecenia należy załączyć odpowiednie Porozumienie,
sporządzone według wzoru stanowiącego załączniki: IN-PRO-01/01, IN-PRO-01/02 lub IN-PRO-01/03 do dokumentu IN-PRO-01 Szczegółowe
wytyczne w zakresie wydawania warunków i wstępnych informacji technicznych przyłączania nowych odbiorców do sieci wodociągowej lub
kanalizacyjnej.
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10c)

10c)

□ innych
□ wód opadowych
□ powierzchnia:
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3

[dm /s]
3

Q = ...................... [dm /s]
dachów
2
.................... [m ]

terenów zielonych
2
..................... [m ]

terenów utwardzonych
2
............................. [m ]

11) TYTUŁ PRAWNY INWESTORA do wyżej wymienionej nieruchomości:

□ własność □ współwłasność □ użytkowanie wieczyste
□ dzierżawa
□ brak tytułu prawnego
□ inne (jakie?) ..................................................................................................................................................................................
12) ZAŁĄCZNIKI
12a)

□ aktualna mapa zasadnicza w skali 1:500 lub 1:1000*, z zaznaczoną lokalizacją inwestycji

12b)

□ pełnomocnictwo do reprezentowania inwestora (jeżeli inwestora reprezentuje inny podmiot)
□

pełnomocnictwo do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu inwestora (jeżeli inwestora reprezentuje inny
podmiot)
12c)

12d)**
12e)**

□ Porozumienie****
□ projekt zagospodarowania terenu – dla projektowanych inwestycji oraz rozbudowy istniejących obiektów

13)** DODATKOWE UWAGI / INNE INFORMACJE
13a)**

ZAOPATRZENIE W WODĘ:

□ przyłączenie bezpośrednie
□ wykorzystanie istniejącego przyłącza wodociągowego
□ przyłączenie pośrednie poprzez inną nieruchomość (należy podać adres przyłączenia oraz załączyć wstępną zgodę
właściciela/użytkownika przyłącza/y)
13b)**

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

ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW:

□ przyłączenie bezpośrednie
□ wykorzystanie istniejącego przyłącza kanalizacyjnego
□ przyłączenie pośrednie poprzez inną nieruchomość (należy podać adres przyłączenia oraz załączyć wstępną zgodę
właściciela/użytkownika przyłącza/y) ...........................................................................................................................
13c)**

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) ..........................................................................................................................

14)** INNE INFORMACJE

15) Miejscowość

16) Data

17) Podpis/ pieczątka zleceniodawcy albo inwestora

UWAGA: Usługa płatna według obowiązującego w Spółce cennika.
* Niepotrzebne skreślić
** Pola oznaczone kolorem szarym – wskazane do wypełnienia, nieobowiązkowe.
*** Należy wypełnić w przypadku budynków wielorodzinnych/biurowych/usługowych.
**** W przypadku gdy dla inwestycji została wydana wstępna informacja techniczna dotycząca braku możliwości zaopatrzenia w wodę lub
odprowadzenia ścieków i wód opadowych, z uwagi na brak sieci w rejonie lokalizacji, do zlecenia należy załączyć odpowiednie Porozumienie,
sporządzone według wzoru stanowiącego załączniki: IN-PRO-01/01, IN-PRO-01/02 lub IN-PRO-01/03 do dokumentu IN-PRO-01 Szczegółowe
wytyczne w zakresie wydawania warunków i wstępnych informacji technicznych przyłączania nowych odbiorców do sieci wodociągowej lub
kanalizacyjnej.

