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WNIOSEK O WYDANIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA DO SIECI WODOCIĄGOWEJ 
INWESTOR – PODMIOT UBIEGAJĄCY SIĘ O PRZYŁĄCZENIE  

Imię i Nazwisko lub nazwa* 
                                

                                

Adres zamieszkania lub siedziba* 
(ulica nr, Miejscowość, Kod) 

                                

                                

Tel. 
                                

e-mail 
                                

Adres korespondencyjny (wskazać 
jak jest inny od zamieszkania lub 
siedziby) 

                                

                                

PEŁNOMOCNIK 
Imię i Nazwisko lub nazwa 

                                

                                

Adres zamieszkania lub siedziba 
(ulica nr, Miejscowość, Kod) 

                                

                                

Tel. 
                                

e-mail 
                                

Adres korespondencyjny (wskazać 
jak jest inny od zamieszkania lub 
siedziby) 

                                

                                

Wskazanie lokalizacji nieruchomości lub obiektu, który ma zostać przyłączony do sieci:* 
Miejscowość, ulica, numer, numer 
działki geodezyjnej, obręb* 

                                

                                

 
Obiekt:* 
        istniejący          projektowany          w rozbudowie/ przebudowie          budynek mieszkalny wielorodzinny          inny………………… 
 
Przeznaczenie i sposób wykorzystania nieruchomości lub obiektu:* 
         cele mieszkaniowe          prowadzenie działalności gospodarczej          inne ……………………………………………………………. 
 
ZAOPATRZENIE NA WODĘ 
Woda pobierana będzie do celów:* 
 
        bytowych w ilości Qdśr [m3/dobę]:……………. / Qhmax [m3/dobę]:……………. q[dm3/s]:………………. 
 
       przemysłowych (PKD:…………………) w ilości Qdśr [m3/dobę]:……………. / Qhmax [m3/dobę]:……………. q[dm3/s]:………………. 
 
       przeciwpożarowych w ilości q [dm3/s]:………………… 
 
       innych………………..…………………..w ilości Qdśr [m3/dobę]:……………. / Qhmax [m3/dobę]:……………. q[dm3/s]:………………. 
 
ZAŁĄCZNIKI 

1. plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci wodociągowej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia 
terenu – załącznik obowiązkowy ! (W/w plan zabudowy/szkic sytuacyjny może być sporządzony na aktualnej kopii zasadniczej mapy sytuacyjno-wysokościowej 
w skali 1:500) 

2. Upoważnienie udzielone przez Inwestora – Pełnomocnictwo – wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty za pełnomocnictwo na rzecz gminy Nowa Sól (jeżeli 
występuje pełnomocnik) 

Jeżeli przyłącze wodociągowe przebiegać będzie przez nieruchomości, do których osoba ubiegająca się o przyłączenie swojej działki do sieci nie posiada tytułu prawnego, 
wskazane jest ustanowienie ograniczenia prawa rzeczowego przez właścicieli tych nieruchomości. 
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub/i art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 
pośrednio pozyskałem w celu złożenia niniejszego wniosku, w zakresie ciążącego obowiązku informacyjnego.    
*informacje obowiązkowe           
                            
                                          ……………………………………. 
                       Czytelny podpis Inwestor*/Pełnomocnik* 

 

PIECZEĆ WPŁYWU 



 

 
Pouczenie: 
 
1. Gmina Nowa Sól wydaje warunki przyłączenia do sieci albo uzasadnia odmowę ich wydania, w terminie: 
1.1. 21 dni – od kolejnego dnia od złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym znajdujących 
się w zabudowie zagrodowej; 
1.2. 45 dni – od kolejnego dnia od złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w pozostałych przypadkach. 
 
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Gmina Nowa Sól może przedłużyć terminy określone w pkt. 1 powyżej, odpowiednio o kolejne 21 albo 45 dni, po uprzednim 
zawiadomieniu podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci z podaniem uzasadnienia przyczyn tego przedłużenia. 
 
3. Do terminów określonych w pkt. 1 i 2 powyżej nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, terminów na 
uzupełnienie wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, okresów innych opóźnień spowodowanych z winy podmiotu wnioskującego o przyłączenie do sieci albo z 
przyczyn niezależnych od Gminy Nowa Sól. 
 
4. Organ regulacyjny – Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie we Wrocławiu rozstrzyga na wniosek 
strony w drodze decyzji spory w sprawach odmowy przyłączenia do sieci (art. 27e ust. 1 pkt 2 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków). 
 
INSTRUKCJA WYPEŁNIENIE WNIOSKU O WYDANIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA DO SIECI WODOCIĄGOWEJ W ZAKRESIE ZAPOTRZEBOWANIA NA 
WODĘ W PRZYPADKU GOSPODARSTW DOMOWYCH (POLA OBOWIĄZKOWE) 
 
I. ZAPOTRZEBOWANIE NA WODĘ 
Woda pobierana będzie do celów: 
□ bytowych 
- w ilości Qdśr [m3/dobę]:………………………… / Qhmax [m3/godzinę]: …………………q [dm3/s]: ………………………………… 
 
 
Wyjaśnienie użytych skrótów: 
 
Qdśr – średniodobowa ilość pobieranej wody 
 
Qhmax – maksymalna godzinowa ilość pobieranej wody 
 
q – przepływ obliczeniowy wody według PN-92/B-01706 
 
Na jedną osobę przypada dobowe zapotrzebowanie na wodę w ilości od 150 do 200[l/dobę] co jest równoznaczne z ilością od 0,15[m3/dobę] do 0,20[m3/dobę] 
 
 
Przykładowe obliczenia: 
 
Dane: 
 
0,15[m3/dobę] - dobowe zapotrzebowanie na wodę 
 
4 [-] – ilość mieszkańców 
 
Qdśr = ilość wody na 1 osobę [m3/dobę] x ilość osób       Qdśr = 0,15 x 4= 0,60[m3/dobę]       Qdśr = 0,60[m3/dobę] 
 
Qhmax = Qdśr /24                                                              Qdśr = 0,60[m3/dobę] 
 
Qhmax = 0,6[m3/dobę]/ 24                                                Qhmax = 0,025[m3/h] 
 
q = Qhmax /3,6                                                                  Qhmax = 0,025[m3/h]                        q = 0,025[m3/h]/ 3,6             q= 0,007[dm3/s] 
 


