GMINNY ZAKŁAD WODOCIĄGÓW i KANALIZACJI
w PONIECU z/s w DRZEWCACH,
DRZEWCE 48, 64 – 125 PONIEC
NIP 696 – 001 – 26 – 43
...............................................

.........................................

Imię i nazwisko / nazwa

miejscowość

data

...............................................
Adres

PESEL

........................

…......................

tel. kontaktowy

adres e-mail

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Poniecu
z/s w Drzewcach
Drzewce 48
64-125 PONIEC
WNIOSEK
o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci
wodociągowej, kanalizacyjnej
Zwracam się z uprzejmą prośbą o wydanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości oznaczonej
nr

geodezyjnym

………………………………………...

położonej

w

miejscowości

…………………………………… przy ul. ………………………………….. do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej:
Charakterystyczne parametry techniczne przyłącza:
1) Rodzaj przyłącza:
□ wodociągowe

□ kanalizacyjne

2) Zabudowa terenu:
□ teren niezabudowany

□ budynek mieszkalny

□ budynek usługowy

□ inne …………………………………………………………………………………..

3) Przeznaczenie wody na cele ……………………………………………………………………………
Przewidywana ilość pobieranej wody …………m3/dobę.
Przewidywany termin rozpoczęcia poboru wody ………………………………………………………

tel./fax. 573 – 11 – 67
gzwik_poniec@wodkan.pl

4) Rodzaj ścieków odprowadzanych do sieci kanalizacyjnej:
□ ścieki bytowe
przewidywana ilość odprowadzanych ścieków …………………………… m3/dobę.
□ ścieki przemysłowe
przewidywana ilość odprowadzanych ścieków …………………………... m3/dobę.
skład ścieków przemysłowych:
a.

BZT5 ………………………………………………

b.

Zawiesina ogólna …………………………………

c.

Azot ogólny ……………………………………….

d.

Metale ciężkie …………………………………….

e.

pH …………………………………………………

f.

Temperatura ………………………………………

ChZT ……………………………………………...

Przewidywany termin rozpoczęcia odprowadzania ścieków ………………………….................................

Załączniki:
- oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością,
- 1 egz. mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500 lub 1:1000,

Zgodnie z art.24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest GMINNY ZAKŁAD WODOCIĄGÓW i KANALIZACJI
w PONIECU z/s w DRZEWCACH, DRZEWCE 48, 64-125 PONIEC,
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i realizacji umowy o dostarczenie wody i
odprowadzanie ścieków, wydanie warunków o przyłączeniu do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, wnioski o
zapewnienie dostaw,
3) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
4) podanie danych osobowych jest dobrowolne

……………….……………………………..
podpis

