WNIOSEK O WYDANIE
WARUNKÓW TECHNICZNYCH PRZYŁĄCZENIA NIERUCHOMOŚCI

Zwracam się z prośbą o wydanie*/prolongowanie* warunków technicznych
przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej* i/lub sieci kanalizacyjnej*
stanowiące oświadczenie o zapewnieniu dostawy wody i/lub odbioru ścieków zgodnie
z przedłożoną dokumentacją.
Przedstawiona dokumentacja zawiera:

□
□

projekt budowlany sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej*
projekt techniczny przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego*

DANE INWESTORA:

Inwestor (imię, nazwisko/nazwa firmy)

Pesel:

Adres zamieszkania / korespondencyjny:

Kontakt:

NIP (dotyczy firm):

tel.
e-mail:

Tytuł prawny do przyłączanej nieruchomości: (zaznaczyć właściwe)
□ właściciel
□ najemca

□ inne (podać jaki):………………………...
………………………...

Lokalizacja przyłączanej nieruchomości: (ul. – nr – miejscowość – kod pocztowy – nr działki – obręb)

Rodzaj obiektu:

*Niepotrzebne skreślić

Inwestor oświadcza, iż przedstawiona dokumentacja zawiera w szczególności:
1) Dokumentację techniczną opracowaną przez osoby posiadające stosowne
uprawnienia,
2) Opinie Narady Koordynacyjnej (w przypadku gdy projektowany przewód wodociągowy
i/lub kanalizacyjny wykracza poza granice nieruchomości),
3) Dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, której wniosek
dotyczy, a w przypadku gdy przewód wod.-kan. przebiega przez nieruchomości,
do których osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci nie posiada tytułu prawnego,
zgodę właścicieli tych nieruchomości na przebieg przewodu.
4) W przypadku nieuregulowanego stanu prawnego nieruchomości - opis i dowody
potwierdzające opisany stan prawny,
5) Mapę sytuacyjno-wysokościową z istniejącymi mediami oraz zaznaczonym obiektem,
6) W przypadku wypełnienia wniosku przez pełnomocnika należy przedłożyć stosowne
pełnomocnictwo do reprezentowania Inwestora w celu uzyskania ww. warunków.
*Niepotrzebne skreślić

ODPOWIEDŹ NA WNIOSEK NALEŻY ODEBRAĆ W DZIALE TECHNICZNODOKUMENTACYJNYM OSOBIŚCIE LUB PRZEZ PEŁNOMOCNIKA.
Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późniejszymi
zmianami), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji przez Spółkę z o.o.
Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice procesu przyłączenia nieruchomości do sieci wod-kan. Jednocześnie przyjmuję
do wiadomości, iż mam prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz żądania ich poprawienia oraz usunięcia.

Załączniki do wniosku o wydanie warunków technicznych przyłączenia
nieruchomości po rozpatrzeniu pozostają własnością Spółki z o.o. WiK Krzeszowice.

……………………………………..
miejscowość, data

.…..……………………………………..
podpis / pieczęć Inwestora

