
WNIOSEK O WYDANIE INFORMACJI TECHNICZNEJ O MOŻLIWOŚCI 
DOPROWADZENIA WODY I ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW

INWESTOR:              

ADRES:             

*niepotrzebne skreślić

Do wniosku należy dołączyć mapę zasadniczą w skali 1:500 z planowanym zagospodarowaniem terenu działki(-ek), określić rodzaj obiektu  
zaznaczając i wypełniając odpowiednie pola oraz podać wartość zapotrzebowania wody. W przypadku, gdy nieruchomość nie posiada  
bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, należy wyjaśnić (udokumentować) charakter i stan prawno-własnościowy istniejącego bądź 
planowanego dojazdu. W zależności od sytuacji wymagane mogą być: mapa ewidencyjna, wypis z rejestru gruntów lub inne dokumenty 
prawno-własnościowe. W przypadku, gdy wnioskodawca występuje w imieniu inwestora, prosimy o dołączenie stosownego pełnomocnictwa.
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PROSZĘ O WYDANIE*/PROLONGOWANIE* INFORMACJI TECHNICZNEJ O MOŻLIWOŚCI DOPROWADZENIA 
WODY I ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW DLA ISTNIEJĄCEGO*/PROJEKTOWANEGO* OBIEKTU, 

PRZY ULICY             W KRAKOWIE

             
                        nr działki(-ek)/obręb/jednostka ewidencyjna      nr budynku

ZABUDOWA JEDNORODZINNA

Ilość budynków    Orientacyjna: ilość lokali/ilość mieszkańców / 

Część usługowa: TAK*/NIE* Garaż podziemny:  TAK*/NIE*  

Zapotrzebowanie wody (bez p. poż.): Qdśr =    [m3/d];  Qhmax =    [l/s]
 /WYMAGANE POWYŻEJ 10 BUDYNKÓW/ /WYMAGANE POWYŻEJ 10 BUDYNKÓW/

ZABUDOWA WIELORODZINNA

Ilość budynków    Orientacyjna: ilość lokali/ilość mieszkańców / 

Max. ilość kondygnacji nadziemnych:  Część usługowa: TAK*/NIE* Garaż podziemny:  TAK*/NIE*  

Zapotrzebowanie wody (bez p. poż.): Qdśr =    [m3/d];  Qhmax =    [l/s]

 

obowiązuje od 25.09.2014
Nr wniosku

z kodem
kreskowym
MPWiK S.A.

Wnioskodawca
imię i nazwisko/nazwa firmy

adres do korespondencji

telefon kontaktowy

Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji S.A.
ul. Senatorska 1
30-106 Kraków

Wersja 4 F 4-5-1
DRUK NR ITT-1



ZABUDOWA: BIUROWA*/USŁUGOWA*/HANDLOWA*/UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ*/PRODUKCYJNA*/ MAGAZYNOWA*

Ilość budynków    Orientacyjna: ilość użytkowników  

Max. ilość kondygnacji nadziemnych:  Garaż podziemny:  TAK*/NIE*  

Zapotrzebowanie wody (bez p. poż.): Qdśr =    [m3/d];  Qhmax =   [l/s]

 
 NADBUDOWA*/ROZBUDOWA*/MODERNIZACJA*/REMONT*/ADAPTACJA*/ZMIANA UŻYTKOWANIA OBIEKTU

Rodzaj obiektu:         

Krótki opis zamierzenia inwestycyjnego:         

        

Zapotrzebowanie wody (bez p. poż.): Qdśr =    [m3/d];  Qhmax =   [l/s]

 INNE        

        

       

Zapotrzebowanie wody (bez p. poż.): Qdśr =    [m3/d];  Qhmax =   [l/s] 

W PRZYPADKU BRAKU SIECI WODOCIĄGOWEJ* I SIECI KANALIZACYJNEJ* NA WYSOKOŚCI ROZPATRYWANEJ  
NIERUCHOMOŚCI, PROSZĘ O PODANIE INFORMACJI TECHNICZNEJ DOT. MOŻLIWOŚCI ROZBUDOWY SIECI.

DODATKOWE INFORMACJE WNIOSKODAWCY:    

   

   

UWAGI PRACOWNIKA MPWiK S.A.:  

   

   

   

        

podpis i pieczątka pracownika MPWiK S.A.

        

podpis Wnioskodawcy

Wnioskodawca/Inwestor oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie przez MPWiK S.A. swoich danych osobowych dla wszystkich niezbędnych czynności, które mają 
związek z realizacją niniejszego wniosku.

Informacja techniczna o możliwości doprowadzenia wody i odprowadzenia ścieków wydawana jest wg kolejności wpływu, w terminie 20 dni roboczych od daty 
złożenia wniosku. W sytuacjach wymagających szczegółowego rozeznania termin może być wydłużony do 30 dni roboczych. 
Termin wydawania informacji technicznej liczony jest od daty dostarczenia wszystkich koniecznych materiałów i dokumentów do wniosku.

ZAŁĄCZNIKI:    MAPA ZASADNICZA     MAPA EWIDENCJI GRUNTÓW     WYPIS Z REJESTRU GRUNTU     PEŁNOMOCNICTWO

INNE  
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*niepotrzebne skreślić
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