Tuszyn, dnia
Potwierdzam przyjęcie

wniosku
wraz z kompletem załączników

imię i nazwisko wnioskodawcy/ów

adres zamieszkania

adres do korespondencji

......................................................................................
(data i podpis pracownika przyjmującego wniosek)

numer telefonu (w godzinach 700-1500)

Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Tuszynie
ul. Brzezińska 86 a
95-080 Tuszyn
WNIOSEK
O WYDANIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH
Wnioskuję o wydanie warunków technicznych na:
przyłączenie do: sieci wodociągowej*, sieci kanalizacji sanitarnej* (* - niepotrzebne skreślić)
przebudowę istniejącego przyłącza wodociągowego*, kanalizacyjnego*
dotyczy nieruchomości położonej przy ul.
działka nr

nr posesji

w

..

nieruchomość:

rodzaj zabudowy istniejącej/projektowanej*:

zabudowana

jednorodzinna

niezabudowana

wielorodzinna

inna

obiekt produkcyjny, usługowy*
określić jaka

inny

y

nnnnn

określić jaki

odpowiednie zakreślić

* - niepotrzebne skreślić

w celu:
● dostawy wody na potrzeby*:

● odprowadzenia ścieków*:

gospodarstwa domowego

bytowych

rekreacji

przemysłowych

budowlane /tymczasowo/
gospodarcze
inny
określić jakie

odpowiednie zakreślić

* - niepotrzebne skreślić

zapotrzebowanie na wodę z sieci*:

ilość odprowadzanych ścieków*:

●

na cele bytowo – gospodarcze

m /d

dm /s

●

ścieki
bytowe

m3/d

●

na inne cele:

m3/d

dm3/s

●

ścieki
przemysłowe

m3/d

określić jakie

3

3

* - wypełnić odpowiednie

-Verte-

nieruchomość posiada:
własne ujęcie wody

bezodpływowy zbiornik na ścieki

inne urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne
określić jakie

odpowiednie zakreślić
proponowany termin rozpoczęcia:
● poboru wody

● odprowadzenia ścieków
data

data

odbiór warunków:
osobiście

przesłać pocztą

odpowiednie zakreślić
UWAGI

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji
przedmiotu wniosku, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych
(Dz. U. Nr 133, poz. 883).

k
(czytelny podpis składającego wniosek)

I. Załączniki:
1. do każdego wniosku:
a) oświadczenie o aktualnych wpisach w księdze wieczystej oraz zgodzie współwłaścicieli
nieruchomości objętej wnioskiem (wzór – załącznik nr 1a),
b) wypis z rejestru gruntów wydany nie wcześniej niż 1 miesiąc przed złożeniem wniosku,
c) załącznik graficzny określający usytuowanie nieruchomości, o której mowa w pkt. 1 lit a,
względem istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń
uzbrojenia terenu, tj. aktualna mapa sytuacyjno-wysokościową (opracowana nie wcześniej niż 2
lata przed dniem złożenia wniosku) lub mapa według stanu archiwalnego tj. pobraną z Ośrodka
Dokumentacji Geodezyjnej (pobrana nie wcześniej niż 2 lata przed dniem złożenia wniosku),
w przypadku sieci oddanych do użytkowania nie wcześniej niż dwa lata przed złożeniem wniosku
mapa pobrana z zasobów ZWiK w Tuszynie,
2. opcjonalnie:
a) zgoda współwłaścicieli na budowę przyłącza – jeżeli współwłaściciel nie jest wnioskodawcą*,
b) dokument poświadczający fakt uzyskania służebności gruntowej – gdy budowa przyłącza
wymaga wejścia na teren osób trzecich (nie dotyczy dróg publicznych)*,
c) parametry ścieków przemysłowych*,
d) odpis z właściwego rejestru wskazujący sposób reprezentacji osób prawnych*,
3. inne
*
określić jakie
* - niepotrzebne skreślić

II. Do wglądu: akt notarialny.
WYPEŁNIA PRACOWNIK ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W TUSZYNIE
Akt notarialny przedstawiono do wglądu, zawierał on następujące informacji o służebności gruntowej:

…..........................
data i podpis pracownika

