
.......................................................                                   ........................., dnia.....................................
 / imię i nazwisko wnioskującego lub nazwa/

....................................................
          /adres do korespondencji/

..................................................               
PREZES  ZARZĄDU

                                                       PRZEDSIĘBIORSTWA  WODOCIĄGÓW
I  KANALIZACJI  W  ZELOWIE

                                                     SPÓŁKA   Z  O. O. 

WNIOSEK  O  WYDANIE  WARUNKÓW  TECHNICZNYCH
PRZYŁĄCZENIA NIERUCHOMOŚCI DO SIECI

1. Proszę o wydanie warunków technicznych na przyłączenie do sieci:
wodociągowej
kanalizacyjnej

nieruchomości położonej w …..................................................................................................................
(miejscowość, adres)

2. Rodzaj przyłączanych instalacji i urządzeń: (właściwe zaznaczyć)
 □  instalacja wodociągowa w budynku mieszkalnym jednorodzinnym 
 □  instalacja kanalizacyjna w budynku mieszkalnym jednorodzinnym
 □  instalacja wodociągowa w budynku mieszkalnym wielolokalowym 
 □  instalacja kanalizacyjna w budynku mieszkalnym wielolokalowym
 □  inne instalacje i urządzenia ( określić jakie)..................................................................................
     …..................................................................................................................................................

   
3. Przewidywana ilość poboru wody i jej przeznaczenie:

- na cele bytowe      .................... m3/miesiąc
- na cele produkcyjne związane z produktami żywnościowymi    .................... m3/miesiąc 
- na cele produkcyjne nie związane z produktami żywnościowymi .................... m3/miesiąc

4. Przewidywana ilość odprowadzanych ścieków i ich rodzaj:
- ścieki bytowe ( z gospodarstw domowych)          ............................. m3/miesiąc
- ścieki komunalne    ............................. m3/miesiąc
- ścieki przemysłowe    ............................. m3/miesiąc
        (określić jakość ścieków …............................................................................................................
        czy zastosowano urządzenia podczyszczające – rodzaj  …...................................................................)

5. Opis nieruchomości:
-powierzchnia działki    ….............................. m²
-rodzaj budynku, przeznaczenie.......................................................................................................

(mieszkalny, użytkowy,gospodarczy, produkcyjny)
-powierzchnia użytkowa budynku …........................................m²

6. Planowany termin rozpoczęcia poboru wody i odprowadzania ścieków:  …........................................

........................................
                                                                                                  /podpis /

Załączniki:
1) oświadczenie wnioskodawcy, że posiada tytuł prawny do dysponowania nieruchomością ze wskazaniem tego
    tytułu, bądź oświadczenie że jest samoistnym posiadaczem nieruchomości
2 )mapa sytuacyjna, określająca usytuowanie nieruchomości o której mowa w ust.1. względem istniejących
   sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu,
3) odpis z właściwego rejestru wskazujący na sposób reprezentacji podmiotu ( dotyczy osób prawnych)
                                                                   

Wyrażam zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych   dla  potrzeb  niezbędnych  do  wydania  warunków  technicznych  na  przyłączenie  do  sieci  
wodociągowej/lub kanalizacji sanitarnej (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883).

                                                                                          ........................................
                                                                                                      /podpis /


