
……………………………………….
miejscowość, data

Gmina Niebylec   
38-114 Niebylec    
170 Niebylec         

 
WNIOSEK

 O WYDANIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH PRZYŁĄCZENIA DO GMINNEJ SIECI 
KANALIZACYJNEJ /O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O BRAKU MOŻLIWOŚCI 

PODŁĄCZENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO /ISTNIEJĄCEGO/PROJEKTOWANEGO DO 
GMINNEJ SIECI KANALIZACYJNEJ .

1 DANE WNIOSKODAWCY
INWESTOR

Imię i Nazwisko/
Nazwa firmy

Ulica, nr 

Kod pocztowy/miejscowość

PESEL/NIP/REGON ₦

KRS

Telefon/E-mail

PEŁNOMOCNIK
Imię i Nazwisko/
Nazwa firmy

Ulica, nr 

Kod pocztowy/miejscowość

PESEL/NIP/REGON ₦

KRS

Telefon/E-mail

ADRES DO KORESPONDENCJI
Imię i Nazwisko/
Nazwa firmy

Ulica, nr 

Kod pocztowy/miejscowość

2 WNIOSKUJĘ O WYDANIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA DO SIECI: 

 kanalizacji sanitarnej

dla obiektu zlokalizowanego w:

Kod pocztowy/miejscowość

Ulica, numer 

Numer działki/AM/obręb



3. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA OBIEKTU:

budynek:
 istniejący  projektowany w rozbudowie/przebudowie

a. powierzchnia użytkowa ....................................................................................................... m2

b. wyposażenie sanitarne:

- umywalka ........................................................................................................................ szt.

- wanna .............................................................................................................................. szt.

- natrysk ............................................................................................................................ szt.

- zlewozmywak ................................................................................................................. szt.

- ubikacja .......................................................................................................................... szt.

 Inne.....................................................................................................................................

c. Przewidywana ilość odprowadzanych ścieków (ilość osób x 120dm3/d).......................... l/d.

d. Ilość zamieszkałych  / zatrudnionych osób .................................…...

Proponowany termin odbioru ścieków ...........................................................

4. TYTUŁ PRAWNY DO NIERUCHOMOŚCI: *

 własność  dzierżawa  najem użytkowanie
wieczyste

 użyczenie  Inne, jakie?

…………………………………………...

5. RODZAJ ODPROWADZANYCH ŚCIEKÓW*

 bytowe1

 przemysłowe2

1  ścieki  bytowe –  ścieki  z  budynków  mieszkalnych  zamieszkania  zbiorowego  oraz  użyteczności  publicznej  powstające  w  wyniku  ludzkiego 
metabolizmu oraz funkcjonowania gospodarstw domowych
2ścieki przemysłowe  – ścieki niebędące ściekami bytowymi albo wodami opadowymi i roztopowymi powstałe w związku z prowadzoną przez  
wnioskodawcę działalności handlowej,  przemysłowej,  składowej ,  transportowej,  usługowej,  a  także będące ich mieszaniną  ze ściekami innego  
podmiotu, odprowadzane urządzeniami kanalizacyjnymi tego podmiotu.

6. ODBIÓR UZGODNIENIA
 osobiście  Pocztą

7. ZAŁĄCZNIKI: *

 Mapa zasadnicza – skala 1:1000 (1:500) z naniesionym planem zagospodarowania działki oraz z 
naniesioną koncepcją projektowanego przyłącza.
 Dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości. 
 Upoważnienie Inwestora dla Pełnomocnika.

…………………………….
…………………………..

miejscowość, data czytelny podpis



_______________________________________________________________________________________

INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Kto wykorzystuje dane: Wójt Gminy Niebylec. Kontakt: Niebylec 170, 38-114 Niebylec. Pytania, wnioski, inspektor ochrony danych: iod@nie-
bylec.com.pl. Cel wykorzystania danych:  w celu rozpoznania wniosku o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, .  
Przysługujące prawa: dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobo-
wych. Polityka prywatności: https://www.niebylec.pl/ oraz http://bip.niebylec.com.pl/bip/,  zakładka „RODO”.

Termin wydania warunków technicznych: 
-  21 dni  od  dnia złożenia  wniosku  o  wydanie  warunków  przyłączenia  do  sieci  w  przypadku  budynków  mieszkalnych 
jednorodzinnych w tym znajdujących się w zabudowie zagrodowej
- 45 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w pozostałych przypadkach.

mailto:inspektorochronydanych@poczta.gminalezajsk.pl
mailto:inspektorochronydanych@poczta.gminalezajsk.pl
http://bip.niebylec.com.pl/bip/
https://www.gminalezajsk.pl/

