
 
 

   
 

„Wodociągi Kościańskie” Sp. z o.o. , ul. Czempińska 2, 64-000 Kościan.   
NIP:  6981836013, REGON: 302300903, BDO 000097869 
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Wodociągi Kościańskie sp. z o.o. 

Ul. Czempińska 2, 64-000 Kościan  Tel. 65 512 13 88 

          Kościan, dnia………………………………. 

……………………………………………………………………….. 
/Imię i nazwisko 
 

…………………………………………………………………. 
/Adres zamieszkania 

 
…………………………………………………………………. 
/Adres do korespondencji 

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

 
………………………………………………………………… 
/Telefon kontaktowy/ e-mail 
 

 

 

WNIOSEK 

o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej*/ kanalizacyjnej* 

 

proszę o wydanie warunków technicznych podłączenia do sieci wodociągowej*/sieci kanalizacji sanitarnej*/ 

sieci kanalizacji deszczowej* dla: 

• budynku mieszkalnego wielorodzinnego* (podać liczbę mieszkań)……………………………………………………...... 

• działki budowlanej* (podać powierzchnię)…………………………………………………………………………………………….. 

• obiektu innego niż mieszkalny*(podać rodzaj obiektu)…………………………………………………………………….…….. 

którego jestem właścicielem*/ jestem zarządcą*, położonego/ej w miejscowości …………………………………………, 

przy ul. ………………………………………………., nr ewidencyjny działki:…………………………………………………………………………. 

Planowane korzystanie z sieci: 

• przewidywana ilość pobieranej wody z podziałem na; 

1. bytowe*,                     - …………………………….…..m3/dobę, ……………………….……..…………dm3/s 

2. technologiczne*,        - …………………………….…..m3/dobę, ……………….……………..…………dm3/s 

3. przeciwpożarowych* - ………………………….……..m3/dobę, …………………………………………dm3/s 

• przewidywana ilość odprowadzanych ścieków z podziałem na; 

1. bytowe*,                    - ………………………….….…..m3/dobę, …………………….………..…………dm3/s 

2. przemysłowe*,          -…………………….….…….…..m3/dobę, ………………….…………..…………dm3/s 

 

 

………………………………………………………………    ……………………………………………………………… 
                                    /podpis wnioskodawcy/               /podpis przyjmującego wniosek/ 

  
Załączniki; 
- plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci wodociągowej lub 

kanalizacyjnej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia. 
 

 

PROSIMY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI 

*niepotrzebne skreślić 
Administratorem danych jest spółka Wodociągi Kościańskie sp. z o.o., ul. Czempińska 2, 64-000 Kościan. Kontakt do naszego inspektora ochrony danych: 

s.slusarek@wodociagi-koscian.pl Dane podane przez Ciebie na formularzu będą przetwarzane w celu procedowania wniosku. Szczegółowe informacje o 

regułach przetwarzania danych dostępne w Biurze Obsługi Klienta/sekretariacie spółki oraz nawww.wodociagi-koscian.pl. 

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. 

ul. Czempińska 2 

64-000 Kościan 
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