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

Urszulin, dnia....................................

(imię i nazwisko lub nazwa firmy wnioskującego, adres do korespondencji)

Gminny Zakład Usług Komunalnych
w Urszulinie Sp. z o. o.
ul. Szkolna 17, 22-234 Urszulin
tel. 82 5713-066

Telefon kontaktowy ......................................................................…

W N I O S E K O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI WOD – KAN
LUB W Y D A N I E WARUNKÓW TECHNICZNYCH
Proszę o przyłączenie do sieci i wydanie warunków technicznych na dostawę wody bytowej,
odprowadzenie ścieków bytowych, ścieków komunalnych* z nieruchomości położonej w miejscowości
.....................………….……...... ulica ....…….............................................. nr ....….…, nr geodezyjny dział ki
.................................... do obiektu istniejącego, projektowanego * o charakterystyce:
..........................................................................................................................................................................…
..............................................................................................................................................................................
(Budynek mieszkalny , niemieszkalny , przemysłowy , inny , określić jaki*określić rodzaj i funkcje)

Oświadczam, że posiadam prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
(tytuł prawny potwierdzający prawa wnioskodawcy do nieruchomości – właściciel, współwłaściciel, dzierżawca),

....................................................………………………………………………………………………................
Załączniki: kopia aktualnej mapy zasadniczej w skali 1:1000 nie starsza niż 6 miesięcy od daty
składania wniosku z zaznaczonym planem sytuacyjnym.
ANKIETA POMOCNICZA
Do obliczeń należy przyjmować następujące dane wyjściowe:
1. Jednostkowe zapotrzebowanie wody na cele socjalno bytowe należy przyjmować:
– 0,12 m3/dobę/osobę, budynki jednorodzinne, lub – 0,11m3/dobę/osobę, budynki wielorodzinne.
Ilość osób ....... stąd zapotrzebowana ilość dostaw wody, odbioru ścieków* V =......... x ...............=….........
m³/dobę.
Ilość ścieków należy przyjmować równą ilości wody.
Skład ścieków innych niż bytowe:
BZT5 ………………, CHZT ………………, Zawiesina ogólna ………………, Azot ogólny ………………,
Metale ciężkie ………………, Ph ………………, Temperatura ………………,
Uwaga: W przypadku występowania ścieków innych od bytowych w obiektach istniejących, konieczne
jest określenie ich parametrów; w obiektach projektowanych parametry określa projektant.

UWAGA !
1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia
umowy.
2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą jedynie w celu:
a) zawarcia i realizacji umowy – na podstawie art. 6, ust. 1, lit. B, rozporządzenia RODO,
b) w celach archiwalnych oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z zawartą
umową – na podstawie art. 6, ust. 1, lit. F rozporządzenia RODO.
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres realizacji umowy oraz w uzasadnionych wypadkach po
zakończeniu świadczenia świadczenia usług, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane na podstawie
obowiązującego prawa np: przetwarzanie w celach statystycznych , rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń.
W takim przypadku dane będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny do realizacji odpowiednich celów.

…................................................
(podpis Inwestora)

Oznaczenia:
* - niepotrzebne skreślić

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

Urszulin, dnia........…........................

...........................................................................................................
(imię i nazwisko lub nazwa firmy składającego oświadczenie,
adres do korespondencji)

Telefon kontaktowy ......................................................................…

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że jestem właścicielem/współwłaścicielem* nieruchomości o nr ewid. geod. …………
w miejscowości …………..…………….. i wyrażam zgodę na wejście na teren nieruchomości oraz
wykonanie prac inwestycyjnych związanych z budową przyłącza wodociągowego/kanalizacyjnego*.
Jednocześnie wyrażam zgodę na służebność przesyłu przez moją nieruchomość.
UWAGA !
1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia
umowy.
2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą jedynie w celu:
a) zawarcia i realizacji umowy – na podstawie art. 6, ust. 1, lit. B, rozporządzenia RODO,
b) w celach archiwalnych oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związan ych z zawartą
umową – na podstawie art. 6, ust. 1, lit. F rozporządzenia RODO.
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres realizacji umowy oraz w uzasadnionych wypadkach po
zakończeniu świadczenia świadczenia usług, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane na podstawie
obowiązującego prawa np: przetwarzanie w celach statystycznych , rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń.
W takim przypadku dane będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny do realizacji odpowiednich celów.
……….…………………………….

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

Urszulin, dnia........…........................

...........................................................................................................
(imię i nazwisko lub nazwa firmy składającego oświadczenie,
adres do korespondencji)

Telefon kontaktowy ......................................................................…

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że jestem właścicielem/współwłaścicielem* nieruchomości o nr ewid. geod. …………
w miejscowości …………..…………….. i wyrażam zgodę na wejście na teren nieruchomości oraz
wykonanie prac inwestycyjnych związanych z budową przyłącza wodociągowego/kanalizacyjnego*.
Jednocześnie wyrażam zgodę na służebność przesyłu przez moją nieruchomość.
UWAGA !
1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia
umowy.
2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą jedynie w celu:
a) zawarcia i realizacji umowy – na podstawie art. 6, ust. 1, lit. B, rozporządzenia RODO,
b) w celach archiwalnych oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z zawartą
umową – na podstawie art. 6, ust. 1, lit. F rozporządzenia RODO.
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres realizacji umowy oraz w uzasadnionych wypadkach po
zakończeniu świadczenia świadczenia usług, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane na podstawie
obowiązującego prawa np: przetwarzanie w celach statystycznych , rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń.
W takim przypadku dane będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny do realizacji odpowiednich celów.

……….…………………………….

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

Urszulin, dnia ............................

...............................................................
..............................................................
(Imię i nazwisko, adres zamieszkania)
tel. .........................................

Gminny Zakład Usług Komunalnych
w Urszulinie Sp. z o. o.
ul. Szkolna 17, 22-234 Urszulin

Proszę o wyrażenie zgody na montaż podwodomierza (drugi wodomierz) służącego do
pomiaru poboru wody z przeznaczeniem do celów gospodarczych – produkcji bez ściekowej w tym
do celów budowlanych oraz podlewania zieleni przydomowej znajdującej się przy budynku (określić
jaki budynek lub rodzaj prowadzonej działalności):
............................................................................................................................. .................................................................
............................................................................................................................. .................................................................
położonej na działce o nr ewid. geod. ............................ w miejscowości ..........................................................

Oświadczam, że posiadam prawo do dysponowania nieruchomością.
UWAGA !
1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia
umowy.
2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą jedynie w celu:
a) zawarcia i realizacji umowy – na podstawie art. 6, ust. 1, lit. B, rozporządzenia RODO,
b) w celach archiwalnych oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z zawartą
umową – na podstawie art. 6, ust. 1, lit. F rozporządzenia RODO.
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres realizacji umowy oraz w uzasadnionych wypadkach po
zakończeniu świadczenia świadczenia usług, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane na podstawie
obowiązującego prawa np: przetwarzanie w celach statystycznych , rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń.
W takim przypadku dane będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny do realizacji odpowiednich celów.

............................................................
(podpis)
…............................................................................................................................ ...............................................................

Urszulin, dnia ............................

...............................................................
...............................................................
..............................................................
(Imię i nazwisko, adres zamieszkania)
tel. .........................................

Gminny Zakład Usług Komunalnych
w Urszulinie Sp. z o. o.
ul. Szkolna 17, 22-234 Urszulin

Proszę o wyrażenie zgody na montaż podwodomierza (drugi wodomierz) służącego do
pomiaru poboru wody z przeznaczeniem do celów gospodarczych – produkcji bez ściekowej w tym
do celów budowlanych oraz podlewania zieleni przydomowej znajdującej się przy budynku (określić
jaki budynek lub rodzaj prowadzonej działalności):
............................................................................................................................. .................................................................
................................................................................................................................. .............................................................
położonej na działce o nr ewid. geod. ............................ w miejscowości ..........................................................

Oświadczam, że posiadam prawo do dysponowania nieruchomością.
UWAGA !
1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia
umowy.
2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą jedynie w celu:
a) zawarcia i realizacji umowy – na podstawie art. 6, ust. 1, lit. B, rozporządzenia RODO,
b) w celach archiwalnych oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z zawartą
umową – na podstawie art. 6, ust. 1, lit. F rozporządzenia RODO.
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres realizacji umowy oraz w uzasadnionych wypadkach po
zakończeniu świadczenia świadczenia usług, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane na podstawie
obowiązującego prawa np: przetwarzanie w celach statystycznych , rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń.
W takim przypadku dane będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny do realizacji odpowiednich celów.

............................................................
(podpis)

