Wniosek o przyłączenie do sieci wodociągowej

………………..………….………………..
miejscowość, data

WNIOSEK O OKREŚLENIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH
PRZYŁĄCZENIA DO SIECI WODOCIĄGOWEJ OBIEKTU
PRZY UL. …………………………………..…………. W RYDUŁTOWACH
Podstawa: Ustawa z dnia 7.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
z późniejszymi zmianami oraz aktami wykonawczymi. Wypełnia wnioskodawca posiadający tytuł prawny do
korzystania z obiektu, do którego ma być dostarczana woda.

A. Dane identyfikacyjne wnioskodawcy
A1. Nazwa wnioskodawcy
Pełna nazwa wnioskodawcy

A2. Siedziba wnioskodawcy
Miejscowość

Ulica

Nr nieruchomości

Poczta

Kod pocztowy

Skrytka pocztowa

Telefon

E-mail

A3. Dane rejestrowe
Forma prawna wnioskodawcy
NIP

REGON

PESEL

Organ rejestrujący, numer rejestrowy (KRS) / dokument tożsamości, seria i numer (załącznik nr 1)

B. Informacje dotyczące obiektu
B1. Lokalizacja i przeznaczenie obiektu
Miejscowość

Ulica

Nr nieruchomości

Powierzchnia działki ogółem [ha]

Powierzchnia zabudowy [ha]

Powierzchnia terenów zielonych [ha]
Powierzchnia użytkowa obiektu [m2]

Przeznaczenie obiektu

Lokalizacja miejsca włączenia do sieci wodociągowej na terenie działki / w obiekcie, w którym znajduje się instalacja
odbiorcza (załącznik nr 2 – plan sytuacyjny z zaznaczonym miejscem planowanego włączenia)

B2. Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do nieruchomości
Numer działki

Numer księgi wieczystej

B3. Wyposażenie sanitarne obiektu
umywalka
wanna
natrysk
zlewozmywak
ubikacja
inne

szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
1z2

C. Informacje dotyczące zapotrzebowania na wodę
C1. Zapotrzebowanie na wodę
Przeznaczenie wody

Liczba osób użytkujących obiekt
(zamieszkałych, zatrudnionych itp.)

Sposób przygotowanie ciepłej wody

Zapotrzebowanie szczytowe [m3/h]

Maksymalne zapotrzebowanie na
wodę [m3/dobę]

Maksymalne zapotrzebowanie na
wodę [m3/miesiąc]

D. Informacje dotyczące instalacji wodociągowej
D1. Rodzaj i parametry instalacji odbiorczych
Rodzaj instalacji
Parametry instalacji wodociągowej

E. Proponowany termin rozpoczęcia poboru wody
E1. Proponowany przez wnioskowadcę termin rozpoczęcia poboru wody
F. Załączniki
F1. Wyciąg z rejestru / kserokopia dokumentu potwierdzającego tożsamość – wg pkt A3
F2.

Plan zabudowy bądź szkic sytuacyjny obiektu, do którego dostarczana będzie woda, w stosunku do
istniejącej sieci wodociągowej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu z zaznaczonym
miejscem planowanego włączenia - wg pkt B1

F3.

Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania z obiektu, do którego będzie
dostarczana woda – wg pkt B2

………………………………..…………………..
podpis i pieczęć
osoby uprawnionej / osób uprawnionych* do składania
oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy

*

niepotrzebne skreślić
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