
Wodociągi i Kanalizacja – Aglomeracja GiŜycko Sp. z o.o. 
Bystry 25, 11-500 GiŜycko 

Tel./fax. 87 428 79 50 
Sąd Rejonowy w Olsztynie KRS 0000303417 

Kapitał Zakładowy 1.700.800 
NIP 845-19-28-493 

Nr sprawy WIKAG.INW-____/____ 
        ……………….dnia: …………………r. 

 

Wniosek 
o określenie warunków przyłącza 

 
*wodociągowego *kanalizacji sanitarnej *kanalizacji deszczowej 

OZNACZENIE WNIOSKODAWCY LOKALIZACJA OBIEKTU PRZYŁĄCZANEGO 
 
Nazwisko (Nazwa) 
 

Imię 

 
 

 
Nazwa obiektu i rodzaj 

  

*mieszkalny jednorodzinny, 
mieszkalny wielorodzinny, 

usługowy, letniskowy, przemysłowy, 
gospodarstwo rolne, inny 

Ulica  Gmina  

Nr domu/nr lokalu  Miejscowość  

Kod pocztowy  Ulica  

Miejscowość  Nr budynku  
NIP  Nr geodezyjny działki  

REGON  

A
d
re

s 

Nr telefonu  
Inne oznaczenia 
nieruchomości 

 

 
Planowana ilość  poboru wody: ………..m3/d 
Planowana ilość ścieków: ……..…..m3/d 
Powierzchnia odprowadzenia wód opadowych: ……..…..m2 
 
 
WyraŜam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  dla celów związanych z działalnością Wodociągi i Kanalizacja 
Aglomeracja GiŜycko Sp. z o. o. 

 
…………………………………………… 
               Data czytelny podpis wnioskodawcy  

 
Wodociągi i Kanalizacja Aglomeracja GiŜycko Sp. z o. o. wykonuje dokumentację techniczną 
przyłączy wraz niezbędnymi uzgodnieniami na koszt inwestora jako zamówienie zbiorowe. W terminie 
do 60 dni. Nie mniej koszt dokumentacji technicznej przyłączy jest indywidualny dla kaŜdego odbiorcy 
zaleŜny od trudności, wielkości oraz wymaganych uzgodnień. Zaliczka na wykonanie projektu wynosi 
300zł i naleŜy ja wnieść w terminie 7 dni od złoŜenia wniosku na konto bankowe bank BGś nr 67 2030 
0045 1110 0000 0149 5900 lub w siedzibie Spółki, w księgowości. 
 
*Zlecam / nie zlecam wykonanie przez Wodociągi i Kanalizacja Aglomeracja GiŜycko Sp. z o. o. 
dokumentacji technicznej przyłącza wraz niezbędnymi uzgodnieniami na mój koszt.  
 

…………………………………………… 
               Data czytelny podpis wnioskodawcy  

 
 
Załączniki: 

1. Dokument potwierdzający tytuł prawny do obiektu/nieruchomości do którego będą wykonywane przyłącza (akt 
notarialny, aktualny wypis z KW, aktualny  wypis z ewidencji gruntów i budynków, pełnomocnictwo) 

2. Kopia mapy zasadniczej z wrysowanym planowanym przebiegiem przyłącza 
3. Dowód wniesienia opłaty za wydanie warunków technicznych**  
4. Dowód wniesienia opłaty za wykonanie projektu przyłącza 
5. Inne …………………………………………………………………………………………………………………… 

 
---------------------------------------------------- 
*niepotrzebne skreślić 
**zgodnie z Uchwałą nr 06/2010 Zarządu Spółki opłata za wydanie warunków technicznych przyłącza dla budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych oraz gospodarstw rolnych wynosi:  wodociąg – 50 zł, kanalizacja sanitarna – 50 zł, dla obiektów 
pozostałych wynosi:  wodociąg – 100 zł, kanalizacja sanitarna – 100 zł.   Opłata za wydanie warunków technicznych przyłącza 
kanalizacji deszczowej wynosi 150zł. Opłaty pobierane są za kaŜde przyłącze oddzielnie. 


