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

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

(imię i nazwisko)

(miejscowość, data)

..................................................
(adres)

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

GMINA WŁADYSŁAWOW
ul. Rynek 43
62 – 710 Władysławów

(nr telefonu)

..................................................
(PESEL)

Wniosek
o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci
wodociągowej i/lub sieci kanalizacyjnej*
Proszę o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i sieci
kanalizacyjnej*.
1. Adres nieruchomości....................................................................................................................,
działka oznaczona numerem geodezyjnym............................................................. .
2. Budynek na nieruchomości
 zamieszkany

 w budowie

 działka niezabudowana

3. Proponowany termin rozpoczęcia poboru wody i/lub odprowadzania ścieków*.........................
4. Przeznaczenie wody............................................................................
5. Maksymalne miesięczne oraz roczne1) zapotrzebowanie na wodę...............................................
6. Wymagane ciśnienie w punkcie dostawy i poboru wody1)..............................................
7. Minimalne dobowe zapotrzebowanie na wodę................................................................
8. Ilość odprowadzanych ścieków..........................................................
9.Rodzaj odprowadzanych ścieków.........................................................................................
10.Charakterystyka techniczna obiektu do którego będzie dostarczana woda2)
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
11. Dodatkowe informacje1)3)............................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
.........................

Urząd Gminy Władysławów, 62-710 Władysławów, ul. Rynek 43
tel. (063) 280 46 47, 280 46 66 e-mail: oczyszczalnia@wladyslawow.pl
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Do wniosku należy dołączyć:

1)
2)

3)



Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości.



Mapę sytuacyjno – wysokościową do celów projektowych.

– dotyczy przemysłowego odbiorcy wody.
– powierzchnia użytkowa i rodzaj lokali (mieszkalne, użytkowe), wyposażenie lokali i obiektów w urządzenia zużywające wodę
i odprowadzające ścieki)
– opis wymagań dotyczących warunków pracy przyłączanych urządzeń i instalacji w okresie ich rozruchu, określenie możliwości korzystania
z innych źródeł poboru wody, opis wymagań dotyczących odmiennych od standardów jakościowych parametrów wody lub warunków jej
dostarczania.

Oświadczam, że wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody* na przetwarzanie danych osobowych do celów statystycznych oraz
celem podjęcia przez Urząd Gminy Władysławów wszelkich niezbędnych działań związanych z wydaniem warunków technicznych.
Podstawa prawna – ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity z 2002 r.: Dz. U. Nr 101
poz.926 ze zmianami)

............................................................................
*niepotrzebne skreślić

(imię i nazwisko (czytelne) osoby składającej wniosek)

Urząd Gminy Władysławów, 62-710 Władysławów, ul. Rynek 43
tel. (063) 280 46 47, 280 46 66 e-mail: oczyszczalnia@wladyslawow.pl
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

