WNIOSEK O WYDANIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH
UWAGA: NALEŻY WYPEŁNIEĆ DRUKOWANYMI LITERAMI

Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych
„EKOWOD” Sp. z o.o.
ul. Mariańska 2
46-100 Namysłów
Wnioskodawca
Imię i nazwisko/nazwa firmy:

NIP (dot. firm)

Nr telefonu

Adres:

ODBIÓR*:

osobiście

listownie

WNIOSEK
o określenie warunków technicznych podłączenia do sieci wodociągowej/ kanalizacji sanitarnej/
kanalizacji deszczowej1 istniejącego lub planowanego
 budynku mieszkalnego jednorodzinnego*
 budynku mieszkalnego wielorodzinnego (liczba mieszkań)*………………………..
 obiektu innego (określić rodzaj, liczbę kondygnacji)* ……………………………….
Adres budynku (lub działki): miejscowość …………………………., ul.……………… nr. …..,
działka nr ewidencyjny. ………………………., księga wieczysta nr ………………………
Właściciel nieruchomości, na którego zostaną wydane warunki techniczne2
Imię i nazwisko/nazwa firmy:

NIP (dot. firm)

Adres:

Nr telefonu

Przewidywane ilości wody/ ścieków* (nie wypełnia się dla budynku mieszkalnego
jednorodzinnego)
1. woda – zapotrzebowanie średnie dobowe Qdśr i przepływ obliczeniowy qs na cele:


bytowe

Qdśr [m3/d]………………

qs [dm3/s]…………………….



przemysłowe

Qdśr [m3/d]………………

qs [dm3/s]…………………….

2. ścieki – ilość średnia dobowa Qdśr i przepływ obliczeniowy qs :

3.



bytowe

Qdśr [m3/d]………………

qs [dm3/s]…………………….



przemysłowe

Qdśr [m3/d]………………

qs [dm3/s]…………………….
qs [dm3/s]…………………….

ścieki deszczowe – przepływ obliczeniowy


Przyjęto miarodajne natężenie deszczu



Łączna powierzchnia odwadniana

[dm3/s/ha]…………………….
[m2]…………………….

- w tym pow. dachów: ……………………………..
- powierzchnie inne: ……………………………….
4.

przewidywana ilość osób korzystających z wody: ..........

Załączniki:
1. 1 egz. mapy zasadniczej** lub mapy do celów projektowych,
2. plan zagospodarowania nieruchomości w tej samej skali, jak załączona mapa,
3. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
4. rzut przyziemia z lokalizacją instalacji wodociągowej i/lub kanalizacyjnej,
5. wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
6. inne dokumenty: ……………………………………………………………………
UWAGA: Wszystkie załączniki należy zaparafować.

Zgodnie z art.24 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. , poz. 1182 ze zm.) informujemy , iż Administratorem
Pani/Pana danych osobowych zawartych we wniosku jest Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Sp. z o.o. z siedzibą w Namysłowie (46-100), ul.
Mariańska 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy wynikającej z przedmiotowego wniosku. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści
tych danych oraz ich poprawiania. Dane będą udostępniane jedynie uprawnionym podmiotom, w okolicznościach przewidzianych w powszechnie obowiązujących
przepisach prawa.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Sp. z o.o. z siedzibą w Namysłowie (ul. Mariańska 2, 46-100 Namysłów,
zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 33145, NIP: 752-13-28-416 , REGON:
531 622 986) moich danych osobowych zawartych we wniosku (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
– t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.). Przyjmuję do wiadomości, że mam prawo żądania informacji o zakresie przetwarzania moich danych osobowych, prawo do treści
tych danych, ich zmiany, uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania w sytuacji, gdy są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe. Mam również prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec ich przetwarzania w wymienionym celu. Oświadczam, że zapoznałem(am) się z powyższą informacją.

…………………………………………
Podpis (pieczątka) Inwestora

1.
2.

niepotrzebne skreślić
należy wypełnić, jeżeli Właściciel jest inny niż Wnioskodawca

* zaznacz właściwe
** na dalszym etapie procesu inwestycyjnego wymagana będzie mapa do celów projektowych

