W N I O S E K
O ZAPEWNIENIE DOSTAWY WODY I/LUB ODBIORU ŚCIEKÓW*,

Nr
........................................

WYDANIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH PRZYŁĄCZENIA
DO SIECI WODOCIĄGOWYCH I/LUB KANALIZACYJNYCH*

Kobylany, dnia: ....................................

WNIOSKODAWCA:

INWESTOR:

.................................................................
(imię i nazwisko)

….............................................................
(miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu)

.................................................................
(kod, poczta)

................................................................
(imię i nazwisko)

................................................................
(miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu)

................................................................
(kod, poczta)

NIP ......................................................................

Zwracam się z prośbą o zapewnienie dostawy wody do nieruchomości* oraz odbioru ścieków z nieruchomości* – działka nr ..……………….. w: ........………………………………............................
zabudowanej obiektem ............................. ……....................................................................………….*,
1) przewidywane ilości wody na poszczególne cele:
a) bytowo-gospodarcze: Qśr.dob. = .............. m³/d; Qmax.dob. =..............m³/d,
b) przeciwpożarowe: qs=………………dm3/s,
c) technologiczne: Qśr.dob.=……………..m3/d, qs=……………..dm3/s
2) Przewidywane ilości zrzutu ścieków z nieruchomości:
a) bytowo-gospodarcze: Qśr.dob. = .............. m³/d; Qmax.dob. =..............m³/d,
b) technologiczne, przemysłowe: Qśr.dob.=……………..m3/d, qs=……………..dm3/s,
c) do kanalizacji sanitarnej, po wykorzystaniu wód, z własnego ujęcia:
Qśr.dob. = .............. m³/d; Qmax.dob. =..............m³/d.
W związku z koniecznością opracowania dokumentacji projektowej, wnoszę o sporządzenie i
wydanie niezbędnych do opracowania projektu warunków technicznych przyłączenia nieruchomości
do sieci.
ZAŁĄCZNIKI:
1.□* dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania z obiektu,
który ma być podłączony do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej (np. akt notarialny);
2.□* mapa sytuacyjno-wysokościowa zasadnicza w skali 1: 500 (lub 1 : 1000);
potwierdzona przez właściwy organ terenowej administracji geodezyjnej z zaznaczonymi trwałą techniką: granicami działki oraz obiektem (2egz.);
3.□*upoważnienie Wnioskodawcy do reprezentowania Inwestora.
* Uwaga! Należy zaznaczyć znakiem „ X” odpowiednie kwadraty.
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Telefony kontaktowe Wnioskodawcy ......................................................................................
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez EKO-BUG Spółka z o.o. w celu
realizacji niniejszego wniosku. Jest mi wiadome, że podanie danych osobowych w ww. celu jest dobrowolne, ale niezbędne do jego realizacji oraz przysługuje mi prawo wglądu do moich danych i ich
poprawiania.
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez EKO-BUG Spółka z o.o.
w celach marketingowych związanych z promocją i reklamą ich produktów, usług i wizerunku. Jest mi
wiadome, że podanie danych osobowych w ww. celach jest dobrowolne oraz przysługuje mi prawo
wglądu do moich danych i ich poprawiania;
 Wyrażam zgodę na otrzymywanie od EKO-BUG Spółka z o.o. informacji handlowej w rozumieniu
ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144 z 2002r. poz.
1204 z późn. zm.);

…........................................................
(podpis Wnioskodawcy lup upoważnionej osoby)
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