KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO
WIELOBRANŻOWE GOGOLIN Sp. z o.o.
47-320 Gogolin, ul. Ligonia 15 NIP 756-000-43-85 www.kpwgogolin.pl
tel. 77/4 232 031
e-mail: sekretariat@kpwgogolin.pl
Gogolin, dnia……………………......
INWESTOR

Nazwisko i
Imię / Nazwa
Miejscowość

Kod

-

Kod

-
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KRS
NIP

REGON

Tel/ e-mail
PEŁNOMOCNIK

Nazwisko i
Imię / Nazwa
Miejscowość
Ulica, Numer
KRS
NIP

REGON

Tel/ e-mail

Wniosek
o wydanie zapewnienia dostawy wody i/lub odbioru ścieków oraz określenie
warunków podłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej.
Proszę o wydanie zapewnienia i określenie warunków: dostawy wody odbioru ścieków bytowych
odbioru ścieków

przemysłowych1

Dla obiektu:
istniejącego

projektowanego

nadbudowy i/lub rozbudowy

Typ obiektu:
budynek mieszkalny jednorodzinny
budynek mieszkalny wielorodzinny lub zamieszkania zbiorowego
budynek usługowo – przemysłowy: (jaki: …………………………………………………………………………………………………………)
budynek użyteczności publicznej: (jaki: …………………………………………………………………………………………………………)
plac budowy (tymczasowe przyłącze)
inny obiekt (jaki): ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Lokalizacja obiektu:
Ulica i numer budynku:

Miejscowość:
Numer działki
Obręb

1

Wymagane jest przedstawienie oświadczenia o składzie (rodzaju) ładunku ładunków zanieczyszczeń ścieków oraz ich stężeń.

Inwestor oświadcza, że posiada prawo do dysponowania wymienioną powyżej nieruchomością:

Tak
1.

Nie ( Powód złożenia wniosku: …………….……………………………………………………………..………………..)

Woda będzie przeznaczona na cele:
a)

bytowe lub gospodarcze

……….……………………….…………………………………………m3/d

(w przypadku budynków jednorodzinnych należy przyjąć średnie zużycie wody w ilości 0,5 m3/d)

b)
c)
d)

2.

budowy (tymczasowe przyłącze) ……….……………………….…………………………………………m3/d
produkcyjne (przemysłowe)
……….……………………….…………………………………………m3/d
pozostałe cele
……….……………………….…………………………………………m3/d
e)
na cele przeciwpożarowe:
•
do
zewnętrznego gaszenia pożaru
.……………………….……………………dm3/s
•
do
wewnętrznego gaszenia pożaru
.……………………….……………………dm3/s

Ilość odprowadzanych ścieków bytowych:

……….……………………….…………………………………………m3/d

(w przypadku budynków mieszkalnych ilość odprowadzanych ścieków bytowych będzie równa zużyciu wody)

3.

Czy obiekt będzie zasilany w wodę z własnego ujęcia:
TAK

4.
5.
6.

NIE

Proponowany termin rozpoczęcia poboru wody …………………….…………………………………………
Proponowany termin odprowadzania ścieków ……………………….…………………………………………
Uwagi wnioskodawcy do wniosku:

…….……………………….………………………………………………….……………………….………………………………………………….……………………
….………………………………………………….……………………….………………………………………………….……………………….………………………

Odbiór warunków:
Załączniki:

osobiście

odesłać pocztą

Dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości.
Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 lub 1:1000 z planowanym zagospodarowaniem terenu 2 egz. (należy zaznaczyć nr nieruchomości/działki lub obiektu, którego dotyczy wniosek).
Upoważnienie (pełnomocnictwo) na działanie w imieniu inwestora, w przypadku składania wniosku przez
projektanta, lub inną upoważnioną osobę.
Załącznik dotyczący ścieków przemysłowych ( na podstawie wzoru KPW).
Informacja o podstawowych parametrach technicznych budynku wielorodzinnego, zamieszkania
zbiorowego lub użyteczności publicznej (takich jak: powierzchnia zabudowy, wysokość budynku, ilość
kondygnacji oraz przewidywana ilość osób zamieszkałych lub zatrudnionych/przebywających).
Inne (…….……………………….………………………………………………….……………………….……………………………………………)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
Gogolin Sp. z o.o. 47-320 Gogolin ul. Ligonia 15, w zakresie niezbędnym do przygotowania i wydania warunków
technicznych. (Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia1997 r. Dz. U. z 2016 r., poz. 922
ze zm.).
Klauzula informacyjna
1. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 922 ze zm.) informuję, że Administratorem Pana (Pani) danych osobowych jest Komunalne
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin Sp. z o.o., z siedzibą: ul. Ligonia 15, 47-320 Gogolin. Dane będą
przetwarzane w celu świadczonych przez Spółkę usług.
2. Przysługuje Panu (Pani) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
3. Dane osobowe udostępniane są organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
4. Obowiązek podania danych wynika z treści przepisów prawa, w pozostałych przypadkach jest dobrowolne.

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

