WNIOSEK O WYDANIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA NIERUCHOMOŚCI DO SIECI
miejscowość i data

WNIOSKODAWCA / INWESTOR
imię i nazwisko / firma

adres zameldowania / siedziba

PESEL / KRS

ADRES DO KORESPONDENCJI

telefon:

adres e-mail

Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
Spółka z o.o Antoniów
k/Ozimka
46-040 Ozimek
ul. Powstańców Śl. 54

Na podstawie §13-19.3 (Rozdział V „Warunki przyłączenia do sieci”) Regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Ozimek
(Dz.U. W.O. z 01.03.2019 r. poz. 823) wnoszę o wydanie warunków przyłączenia nieruchomości
do sieci:

miejscowość, ulica, numer adresowy, numer ewidencyjny działki, numer księgi wieczystej

do sieci WODOCIĄGOWEJ / KAN. SANITARNEJ / KAN. DESZCZOWEJ *) zarządzanej przez
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
Oświadczam, że jestem właścicielem / współwłaścicielem / najemcą / dzierżawcą / użytkownikiem
wieczystym / leasingobiorcą / …………………..…………………….*) nieruchomości, na terenie której
istnieje budynek mieszkalny / jest planowana wyżej wymieniona inwestycja*).

Przewidywany termin podłączenia nieruchomości do sieci:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Uwaga! Wniosek należy wypełnić czytelnie!
Wniosek nieczytelny, nieprawidłowo wypełniony lub niekompletny
(brak wymaganych załączników) zostanie zwrócony wnioskodawcy celem uzupełnienia.

WNIOSEK O WYDANIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA NIERUCHOMOŚCI DO SIECI
Woda pobrana z sieci wodociągowej będzie zużywana na cele :
▪ budowy /tymczasowo/
▪ bytowe
▪ produkcyjne (określić jakie: ……………………………………..………………………………………….………..)
▪ p/pożarowe
▪ inne (określić jakie: …………………………………………………..………………………………………….………..) *)
w ilości :
Określić przybliżoną wielkość zużycia wody dla w/w celów [ m 3]
Średnie wielkości zużycia wody na miesiąc wg przeciętnych norm wynoszą:
▪ dla budownictwa mieszkaniowego – 3 m3/osobę
▪ dla biur - 0,5 m 3/osobę

W zakresie kanalizacji deszczowej należy określić powierzchnię przewidzianą do odwodnienia:
Połacie dachowe

Rodzaj nawierzchni:

Drogi

Powierzchnia: [m2]

Place
utwardzone/parkingi
inne

Powierzchnia:

Rodzaj nawierzchni:
Powierzchnia: [m2]
Rodzaj nawierzchni:
Powierzchnia: [m2]

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

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym
wniosku w celu podjęcia działań niezbędnych do przyłączenia mojej nieruchomości do sieci,
zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych
(Dz.U.2018 poz. 1000) oraz zgodnie klauzulą informacyjną załączoną do niniejszego
wniosku.

*) należy podkreślić informacje właściwe, niepotrzebne skreślić
Załączniki :
1. Aktualna mapa sytuacyjna (skala 1:500 lub 1:1000), określająca usytuowanie nieruchomości względem
istniejących sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu 2 egz.
2. Dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, której dotyczy wniosek,
a w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, opis jego statusu prawnego
w stosunku do nieruchomości,
3. Odpis z właściwego rejestru (w przypadku przedsiębiorców*)
4. Parametry dostarczanych ścieków ( w przypadku dostawców ścieków przemysłowych*).
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Uwaga! Wniosek należy wypełnić czytelnie!
Wniosek nieczytelny, nieprawidłowo wypełniony lub niekompletny
(brak wymaganych załączników) zostanie zwrócony wnioskodawcy celem uzupełnienia.

