
Wnioskodawca            ……………………..…........                               
                       (miejscowość, data) 
Imię i nazwisko ………………………………………………… 

Adres  ………………………………………………… 

  ………………………………………………… 

Tel.  ………………………………………………… 

e-mail  ........................................................................... 

 

        Zakład Komunalny w Halinowie 

        ul. Józefa Piłsudskiego 77 

        05-074 Halinów 

 

Wniosek  nr ZK.....……………… 

o określenie warunków technicznych przyłącza do sieci 

 

1. Na podstawie § 15 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków (Dz. Urz. 

Woj. mazowieckiego nr 85 poz. 2815) zlecam określenie warunków technicznych 

przyłączenia do sieci: 

□ wodociągowej – zapotrzebowanie wody -  …………………………… m3/d*) 

□ kanalizacji sanitarnej – ilość ścieków -   …………………………… m3/d*) 

Dla nieruchomości położonej w …………………………… ul.…………………………….… 

Działka – numer ewidencyjny ……………………………………………………………….… 

2. Pozostałe informacje istotne dla wydania warunków technicznych:  

 budynek istniejący czy projektowany ……………………………………………………… 

 budynek mieszkalny, usługowy czy produkcyjny …………………………………………. 

charakterystyka prowadzonej działalności*)  ………………………………………………. 

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

 proponowany przebieg przyłącza ………………………………………………………… 

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

 lokalizacja wodomierza (budynek/studnia wodomierzowa) ……………………………….. 

 budynek usytuowany przy drodze powiatowej, gminnej, prywatnej ………………………. 

 charakter ścieków ...………………………………………………………………………… 

 inne informacje …………………………………………………………………………… 

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

3. Przewidywana liczba osób korzystających z urządzeń sanitarnych ……………………….. 

4. Zobowiązuję się do poniesienia kosztów związanych z niniejszym zleceniem. Należność 

ureguluję w momencie odbioru warunków technicznych. 

5. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie 

niezbędnym do realizacji niniejszego wniosku.      

 

………………………………………..…… 
podpis wnioskodawcy - pełnomocnika 

*) niepotrzebne skreślić 
 

Załączniki: 

1. aktualna mapa sytuacyjno wysokościowa 

2. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością + kopia aktu notarialnego 



Zakład Komunalny w Halinowie informuje, że: 

1. Administratorem zebranych danych osobowych jest Zakład Komunalny w Halinowie. 

Dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz.926 ze zm.) w celu realizacji niniejszego 

wniosku na usługę. 

2. Dane będą udostępniane jedynie uprawnionym podmiotom, w okolicznościach 

przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach. 

3. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich 

poprawiania. 

4. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji niniejszego zlecenie. 
 

 

 

1) Wynagrodzenie za wykonanie zlecenia określenia warunków technicznych przyłącza 

 35,19 zł + 8% VAT = 38,00 zł brutto za każde przyłącze 

2) W/w opłaty należy wnieść w formie: 

 gotówka – w siedzibie Zakładu Komunalnego w Halinowie- w dniu odbioru 

warunków 

 przelew – na konto Zakładu Komunalnego w Halinowie ul. Józefa Piłsudskiego 

77 nr 54-8019-0000-2001-0201-0027-0001 - do dnia odbioru warunków 

3) Faktura VAT za w/w usługę do odbioru wraz z warunkami technicznymi w siedzibie 

Zakładu Komunalnego w Halinowie ul. Józefa Piłsudskiego 77, 05-074 Halinów. 

4).Warunki techniczne wydawane są przez Zakład w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia 

złożenia wniosku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*) ANKIETA POMOCNICZA 

Do obliczeń należy przyjmować następujące dane wyjściowe: 

Zapotrzebowanie jednostkowe wody na cele socjalno bytowe należy przyjmować: 

100 l /dobę / osobę - dla budynków jednorodzinnych, 

Ilość osób .......  - stąd zapotrzebowanie wody, ilość ścieków* V =…… *……=…… m3/d. 

Ilość ścieków należy przyjmować równą ilości wody. 

Uwaga: W przypadku występowania ścieków innych od bytowych w obiektach istniejących 

istnieje konieczność określenia ich parametrów; w obiektach projektowanych parametry 

określa projektant. 

 

 


