Węgliniec, dnia ………………………………..
WNIOSKODAWCA
…………………………………………….
Imię i nazwisko/ Nazwa firmy*

…………………………………………….
PESEL / REGON, KRS*

…………………………………………….

Zakład Usług Komunalnych

NIP

…………………………………………….

Ul. Partyzantów 8

Adres nieruchomości

…………………………………………….

59-940 Węgliniec

Adres zamieszkania / adres do korespondencji/ adres siedziby*

……………………………………………
Numer telefonu

WNIOSEK
1. Proszę o wydanie warunków technicznych przyłączenia do *
- sieci wodociągowej
- kanalizacji sanitarnej
- kanalizacji deszczowej
Budynku projektowanego / istniejącego * na działce o numerze ewidencyjnym ……………………………
położonej w miejscowości …………………………………….przy ulicy…………………………….. .
2. Rodzaj lub nazwa obiektu *:
* gospodarstwo domowe, gospodarstwo domowe z działką rekreacyjną , ogród działkowy,
Przedsiębiorstwo : produkcyjne, handlowe, usługowe (właściwe podkreślić)
Inne:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3.

Obiekt istniejący/ obiekt Projektowany/ obiekt w rozbudowie *
Tytuł prawny wnioskodawcy do obiektu (1) :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Przeznaczenie wody na cele:
a) bytowo-gospodarcze w ilości………………....................... m3/d,
inne w ilości ………………………..m3/d
b) przewidywana maksymalna ilość potrzebnej wody……………...................... m3/d.
5.

Maksymalna przewidywana ilość odprowadzanych ścieków………..................... m3/d.
Rodzaje ścieków :
socjalno-bytowe
przemysłowe- technologiczne

6. Proponowany termin rozpoczęcia poboru wody ................................................... .
7. Proponowany termin odprowadzenia ścieków................................................... .

..……………………………………………………
( podpis wnioskodawcy )

Załączniki:
1. Dokument stwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, której
wniosek dotyczy,
2. Aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 (1:1000)
z zaznaczeniem lokalizacji względem istniejącej sieci wodociągowo kanalizacyjnych
oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu.

Oświadczenie:
1. Na podstawie art.23 ust.1 pkt.1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. „O ochronie danych
osobowych” ( Dz. U. Nr 133 poz. 883), ja niżej podpisan(a)y
…………………….………………………………………………………………………..
( imię i nazwisko)

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych z zakresie bezpośrednich
potrzeb Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu.
..……………………………………………………
( podpis wnioskodawcy )

Objaśnienie:
(1)Pod pojęciem tytuł prawny do korzystania z obiektu przyłączonego do sieci należy rozumieć:
- własność- odpis z księgi wieczystej lub umowa notarialna nabycia działki lub obiektu,
- użytkowanie wieczyste- odpis z księgi wieczystej lub umowa oddania gruntu w użytkowanie wieczyste,
- użytkowanie- umowa pomiędzy właścicielem a użytkownikiem,
- najem- umowa najmu,
- dzierżawa- umowa dzierżawy,
- darowizna- akt darowizny
* podkreślić właściwe

