
Bukowina Tatrzańska .………..……………r. 
 

Wnioskodawca – Inwestor:       

  

……………………………….……                                                   
Imię i nazwisko/ nazwa firmy         
……………………………………     
Adres zamieszkania/ Siedziba       

……………………………………      
Adres korespondencyjny/ nr telefonu       
 
      

Gminny Zakład Komunalny w Bukowinie Tatrzańskiej 

   ul. Długa 144 

34-530 Bukowina Tatrzańska 

 

 

WNIOSEK O WYDANIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH PRZYŁĄCZENIA  

DO SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ 

 

Zwracam się z prośbą o wydanie warunków technicznych na odprowadzanie ścieków dla 

projektowanego/istniejącego budynku:    

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

określić np. mieszkalny/usługowy/produkcyjny/inny. 

 

położonego w miejscowości …………………………………………………… działka/ działki nr ew.: 

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

tytuł prawny nieruchomości……………………………………………………………………………….… 

                                            określić np. własność/współwłasność/najem/dzierżawa/inne 

 

1. Charakterystyka i rodzaj odprowadzanych ścieków ………………………………………..                                                
                                              bytowe/ przemysłowe 

2.  Ilość: ………………………………………… 
                           Podać Q śr./dobę 

 

3. W przypadku przemysłowych odbiorców usług (w tym również lokali zbiorowego żywienia, barów, 

restauracji, noclegów z wyżywieniem) dołączyć dokumenty określające jakość odprowadzanych 

ścieków. 

 

4. Przewidywany termin rozpoczęcia odprowadzania ścieków ……………………………... . 

 

Załącznik: 

Kopia aktualnej mapy sytuacyjnej z naniesionym usytuowaniem nieruchomości której dotyczy wniosek, 

względem  istniejących urządzeń uzbrojenia terenu. 
                        

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Zakład Komunalny w Bukowinie Tatrzańskiej, 34-530 

Bukowina Tatrzańska ul. Długa 144. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie przepisów prawa w celu 

realizacji umów, rozpatrywania wniosków, przyjmowana deklaracji, rozliczania, wykonywania kontroli, odczytów 

wodomierzy, windykacji należności, posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, podanie danych osobowych jest dobrowolne. 
 

 
 

 

……………………………………………. 
                           / podpis wnioskodawcy / 

 

 



 

Wyciąg z „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska przyjęty 

Uchwałą Nr XXXVI/296/2021 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 27 października 2021 r.  

 

ROZDZIAŁ V: 

Warunki przyłączania do sieci. 

§ 6. 

1. Podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci składa do Przedsiębiorstwa wodociągowo-  kanalizacyjnego pisemny wniosek o 

wydanie warunków przyłączenia. Wydawanie warunków przyłączenia do sieci odbywa się w trybie i na zasadach 

przewidzianych w przepisie art. 19a ustawy. 

2. Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne udostępnia wszystkim zainteresowanym w swojej siedzibie oraz na swojej 

stronie internetowej wzór wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci. Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne 

jest zobowiązane rozpatrzyć wniosek podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci także, wówczas kiedy to jest wniosek 

nieoparty na wzorze, o którym mowa w zdaniu poprzednim. 

§7. 

1. Warunki przyłączenia do sieci, o których mowa w § 6 Regulaminu, winny co najmniej: 

1) zawierać informacje określone przepisem art. 19a ust. 4 ustawy; 

2) wskazywać miejsce przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej lub sieci kanalizacyjnej; 

3) wskazywać parametry techniczne przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego; 

4) wskazywać miejsce zainstalowania wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego, a także studzienek wodomierzowych 

lub kanalizacyjnych, ewentualnie wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej; 

5) wskazywać sposób odbioru przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego; 

6) zawierać wykaz dokumentów, które odbiorca usług zobowiązany jest załączyć do protokołu odbioru przyłącza wodociągowego 

lub przyłącza kanalizacyjnego. 

2. Warunki przyłączenia do sieci, o których mowa w § 6 Regulaminu, powinny ponadto zawierać, co najmniej: 

1) postanowienie, że są aktualne wyłącznie w stanie faktycznym i prawnym, dla którego zostały wydane; 

2) postanowienie, że nie stanowią podstawy prawnej do korzystania z nieruchomości osoby trzeciej, przez którą ma przebiegać 

przyłącze wodociągowe lub przyłącze kanalizacyjne; 

3) w przypadku, jeżeli jest to uzasadnione warunkami prawidłowej eksploatacji przyłącza wodociągowego lub przyłącza 

kanalizacyjnego, obowiązek wybudowania urządzenia podnoszącego ciśnienie wody lub przepompowni ścieków. 

§8. 

Każda nieruchomość powinna być przyłączona do sieci odrębnym przyłączem wodociągowym i przyłączem kanalizacyjnym. 

 

ROZDZIAŁ VI: 

Techniczne warunki określające możliwości dostępu do usług  

wodociągowo-kanalizacyjnych 

 

§ 9. 

1. Dostępność do usług wodociągowo – kanalizacyjnych uzależniona jest od: 

1) istnienia urządzeń wodociągowych lub urządzeń kanalizacyjnych będących posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo – 

kanalizacyjnego; 

2) możliwości technicznych urządzeń przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego wynikającymi z technologii dostarczania 

wody i odprowadzania ścieków, przez co rozumie się faktyczne możliwości pozyskania przez przedsiębiorstwo wodociągowo 

– kanalizacyjne wody nadającej się do spożycia przez ludzi (wydajność źródeł wody) lub jej dostawy, jak również możliwości 

odbioru i oczyszczenia ścieków (wydajność oczyszczalni); 

3) posiadania tytułu prawnego do takich urządzeń wodociągowych lub urządzeń kanalizacyjnych przez przedsiębiorstwo 

wodociągowo – kanalizacyjne. 

2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wydaje warunki przyłączenia do sieci, w przypadku spełnienia łącznie wszystkich 

przesłanek określonych w ust. 1. 

 

ROZDZIAŁ VII: 

Sposób dokonywania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne odbioru wykonanego przyłącza; 

 

§10. 

1. Odbiorca usług zobowiązany jest powiadomić przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne o terminie przystąpienia do 

budowy przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego z co najmniej 5 – dniowym wyprzedzeniem. 

2. Wykonane przyłącze podlega odbiorowi technicznemu. 

3. Odbiór techniczny przyłącza przez przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne, dokonany zostanie przed zasypaniem na 

podstawie zgłoszenia dokonywanego każdorazowo przez odbiorcę usług (aktualnego lub przyszłego odbiorcę usług) po 

zakończeniu robót budowlano-montażowych, wykonanych na podstawie uprzednio wydanych przez przedsiębiorstwo 

wodociągowo - kanalizacyjne warunków przyłączenia do sieci. 

4. Protokół odbioru przyłącza powinien zawierać co najmniej: 

1) datę odbioru; 

2) przedmiot odbioru, z wyszczególnieniem rodzaju przyłącza, średnicy, materiału i długości; 

3) adres nieruchomości, którą przyłączono do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej; 

4) skład komisji; 

5) podpisy członków komisji. 

5. Protokół odbioru stanowi potwierdzenie prawidłowości wykonania podłączenia, a jego podpisanie przez strony uczestniczące w 

odbiorze, upoważnia wnioskodawcę do złożenia pisemnego wniosku o zawarcie umowy. 

6. Niepodpisanie protokołu przez którąkolwiek ze stron jest równoznaczne z niedokonaniem odbioru. 


