Przedsiębiorstwo Usług
Komunalnych i Zieleni sp. z o.o.
ul. Suwalska 20 11-510 Wydminy

WNIOSEK

tel./fax 874210078

Sąd Rejonowy w Olsztynie KRS 0000395963
Kapitał zakładowy 14 766 200,00
NIP 845-198-08-55; REGON 281342984;
BDO 000042686
Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy
57 9364 0000 2004 0018 2328 0001

o wydanie warunków
przyłączenia do sieci wod.–kan.

……………………..
(data wpływu/ nr
kancelaryjny)

DANE PODMIOTU UBEGAJĄCEGO SIĘ O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI
1. Imię i nazwisko / Nazwa:

2. Adres zamieszkania/siedziby podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci:

3. Telefon/ adres email:

OKREŚLENIE POTRZEB PODMIOTU UBEGAJĄCEGO SIĘ O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI
3. Informacja o przeznaczeniu i sposobie wykorzystywania nieruchomości/obiektu (należy zaznaczyć właściwy kwadrat):

budynek mieszkalny jednorodzinny zabudowa zagrodowa
 istniejący
nowobudowany

inna zabudowa jaka …………………………..

4. Lokalizacja nieruchomości lub obiektu który ma zostać przyłączony / Adres / Nr działki / obręb

6.Maksymalny przepływ wody średniodobowy i maksymalny
godzinowy:

5. Maksymalne dobowe zapotrzebowanie wody:
Qd = ................ [m3/d] - cele bytowe

Qśd = ................ [m3/d]

Qd = ................ [m3/d] - cele technologiczne
3

Qd = ................ [m /d] - cele przeciwpożarowe

Qh = ................ [m3/d]

3

Qd = ................ [m /d] - cele inne
7. Maksymalny dobowy przepływ odprowadzanych ścieków

8. Rodzaj ścieków (należy zaznaczyć właściwy kwadrat)

Ścieki bytowe
Ścieki przemysłowe

Qśd = ................ [m3/d]

Wielkości ładunku zanieczyszczeń:
10. Nieruchomość posiada własne ujęcie wody :

9. Planowany termin :




poboru wody

od …....….…………………….

dostarczania ścieków od ………………………………

Tak
Nie

11. Do wniosku załączam:

plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci
oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu
odpis z właściwego rejestru (w przypadku przedsiębiorców*)

OŚWIADCZENIE OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O PRZYŁĄCZENIE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie numeru telefonu kontaktowego/adresu zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celu
wydania warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej/kanalizacyjnej.
.
Dnia ……………………………………………………………

Podpis …………………………….………………….

