Tytuł
dokumentu

Adresat:
Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjno
Ciepłownicze w Pionkach Sp. z o.o.
ul. Zakładowa 7 26-670 Pionki
tel./fax.48 3852514, e-mail
pwkc@pionki.pl, www.pwkc.pionki.pl

Data wpływu
Data
przekazania
do realizacji

Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do
sieci wodociągowej i kanalizacyjnej*1
Nr L.dz.

Podpis
Osoby
przyjmującej

Wnioskodawca:
…………………………………………………..
Imię i nazwisko / Nazwa firmy

…………………………………………………..
Adres zamieszkania / Siedziba firmy

…………………………………………………..
Kod, miejscowość

…………………………………………………..
PESEL / NIP Firmy

…………………………………………………..
Numer telefonu (w godz. 7.00 -15.00)

Proszę o wydanie warunków technicznych zaopatrzenia w wodę*) i odprowadzania ścieków*)
z nieruchomości/budynku*) ……………………………..…….……………………….………………………..……..
(rodzaj istniejącego bądź projektowanego budynku np. mieszkalny, handlowy, usługowy, inny)

zlokalizowanego w Pionkach przy ul. ……………………………………działka ewidencyjna nr………………..
1. Rodzaj przyłącza ……………….…………………………………………………………………………………...
(podać

np. wodociągowe, kanalizacyjne)

2. Określenie zapotrzebowania na wodę
a) na cele socjalno-bytowe max godz. ……..……… m3/h, średniodobowe ………..………… m3/d
b) inne: max godz. ………… m 3/h, średniodobowe ……………… m 3/d
(podać przeznaczenie)

3. Określenie przewidywanej ilości ścieków
a) ścieki socjalno-bytowe: max godz. ………… m 3/h, średniodobowe ……………… m 3/d
b) ścieki przemysłowe: max godz. ………… m 3/h, średniodobowe ……………… m 3/d
………………………………………………………………………………………………………………...
(ścieki przemysłowe - podać charakterystykę według posiadanych dokumentów, planowane urządzenia podczyszczające)

4. Planowany termin rozpoczęcia
a) poboru wody: miesiąc: ………………..……… rok: ………………..
b) odprowadzania ścieków: miesiąc: ………………..……… rok: ………………..
Niniejszym oświadczam, że posiadam tytuł prawny do w/w nieruchomości / korzystam z nieruchomości o
nieuregulowanym stanie prawnym *).
W załączeniu:
1. Tytuł prawny wnioskodawcy do nieruchomości,
2. Aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500
(1:1000) z zaznaczeniem lokalizacji względem istniejącej
sieci wodociągowo-kanalizacyjnej oraz innych obiektów
i urządzeń uzbrojenia terenu, w przypadku budynków
projektowanych - plan zagospodarowania działki,
3. Inne: w przypadku osób prawnych odpis z właściwego
rejestru wskazujący na sposób reprezentowania podmiotu.

Oświadczenie (dotyczy osób fizycznych objętych ochroną
danych osobowych):
Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.
926 ze zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych dla potrzeb Przedsiębiorstwa Wodno Kanalizacyjno
Ciepłowniczego w Pionkach Sp z o.o. w celu realizacji niniejszego
wniosku.

Odbiór warunków technicznych: OSOBIŚCIE / ODESŁAĆ POCZTĄ *)
*) niepotrzebne skreślić

……………………………………………….………………
(Podpis Wnioskodawcy i pieczęć Firmy)

