
URZĄD GMINY
WOLA KRZYSZTOPORSKA

ul. Kościuszki 5
97-371 Wola Krzysztoporska

Godziny pracy:
Poniedziałek – 9.00 – 17.00

Wtorek – Piątek – 7.30 – 15.30
Tel. + 48 (44) 61-63-961,
fax. + 48 (44) 61-63-960

e-mail. sekretariat@wola-krzysztoporska.pl
strona główna Urzędu: www.wola-

krzysztoporska.pl

KARTA USŁUGI

NAZWA USŁUGI:
WYDANIE  WARUNKÓW  TECHNICZNYCH  PRZYŁĄCZENIA  NIERUCHOMOŚCI  DO  SIECI  WODOCIĄGOWEJ
I/LUB KANALIZACYJNEJ
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY i OSOBY ODPOWIEDZIALNE :

 Budynek Referatu Wodociągów i Kanalizacji ul. Cmentarna 22,Wola Krzysztoporska,
 Referatu Wodociągów i Kanalizacji – pokój nr 1
 Tel. (44) 6163726
 Osoba odpowiedzialna za załatwienie sprawy: Arkadiusz Szmalec.

PODSTAWA PRAWNA:
 Ustawa  z  dnia  7  czerwca  2001  o  zbiorowym  zaopatrzeniu  w  wodę  i  zbiorowym  odprowadzaniu  ścieków

(Dz. U. z 2017 r. poz. 328, 1566, 2180, z 2018 r. poz. 650.)
 Ustawa  z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, 1276, 1496, 1669, 2245, z

2019 r. poz. 51).
SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 forma pisemna,
 wniosek  do  pobrania  na  stronie  internetowej  Gminy  Wola  Krzysztoporska  oraz  w  Siedzibie  Referatu

Wodociągów i Kanalizacji ul. Cmentarna 22, Wola Krzysztoporska pokój nr 1 w godzinach pracy Urzędu
 wniosek  należy  złożyć  w  sekretariacie  Urzędu  Gminy  lub  wysłać  pocztą  na  adres:  Urząd  Gminy  Wola

Krzysztoporska, ul. Kościuszki 5, 97-371 Wola Krzysztoporska
 dokument  można  odebrać  osobiście  lub  może  zostać  wysłany  pocztą  (o  formie  odbioru  decyduje

wnioskodawca).
WYMAGANE DOKUMENTY:

 prawidłowo uzupełniony wniosek ( obręb geodezyjny, numer/ y działki/ek ) , informacje szczegółowe (jeśli
 konieczne):  
 dokument stwierdzający stan prawny nieruchomości, której dotyczy wniosek
 aktualną mapę sytuacyjno wysokościową w skali 1:500 lub 1:1000, określającą usytuowanie

nieruchomości, względem istniejących sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia
terenu.

 pełnomocnictwo w oryginale lub urzędowo poświadczona kserokopia pełnomocnictwa w przypadku gdy osoba
działa w imieniu mocodawcy
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

• do 14 dni. (jeżeli urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne spełniają warunki techniczne,
umożliwiające podłączenie do nich nieruchomości i spełnienie wymogów określonych we wniosku,
pod nazwą „Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej".

• do 30 dni w razie braku możliwości podłączenia nieruchomości do sieci,     
TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.
DODATKOWE INFORMACJE:

 Brak
UWAGI:

mailto:sekretariat@wola-krzysztoporska.pl
http://www.wola-krzysztoporska.pl/
http://www.wola-krzysztoporska.pl/


 Opracował: Arkadiusz Szmalec
 Zatwierdził: Dominik Ambrozik sekretarz Gminy


