Wołów, dnia ........................ 20.......r.

Wnioskodawca
.....................................................................
imię i nazwisko / nazwa
.....................................................................
adres
..................... ...............................................
kod
poczta
....................................................................
PESEL / NIP
nr tel. ..........................................................

Przedsiębiorstwo Wodno – Kanalizacyjne
Wołów Spółka z o.o.
ul. Ogrodowa 16
56 – 100 Wołów

WNIOSEK
o określenie warunków technicznych przyłączenia do sieci:
 wodociągowej

 kanalizacyjnej

Dotyczy obiektu w ............................. przy ul. ................................................................. dz. nr ............................
 istniejącego

 projektowanego

Rodzaj zabudowy:
 jednorodzinna

 wielorodzinna

Posiadanie własnego ujęcia:

 tak

 inna .................................................................................................
 nie

Przeznaczenie wody na cele:
 bytowe – zapotrzebowanie wody - ................................ m3 / d
 przemysłowe – zapotrzebowanie wody - ...................... m3 / d
 inne ........................................................................................ – zapotrzebowanie wody - ......................... m3 / d
Ilość odprowadzanych ścieków:
 ścieki bytowe ................................... m3 / d
 ścieki przemysłowe ......................... m3 / d
skład ścieków przemysłowych: BZT5 ........................................................................ mgO2 /l
ChZT ....................................................................... mgO2 /l
zawiesina ogólna .................................................... mg/l
substancje ekstrahujące się eterem
naftowym ................................................................ mg/l
azot ogólny ............................................................. mg/l
fosfor ogólny ........................................................... mgP/l
chlorki ..................................................................... mg/l
metale ciężkie ......................................................... mg/l
pH ...........................................................................
temperatura ............................................................oC
substancje powierzchniowo-czynne .......................
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Dodatkowe informacje:
wyposażenie sanitarne:
 umywalka ....................... szt.
 wanna ............................ szt.
 natrysk ........................... szt.
 zlewozmywak ................ szt.
 ubikacja ......................... szt.
 inne ............................... szt.
sposób przygotowania ciepłej wody ......................................................................................................................
Ilość zamieszkałych (zatrudnionych) osób .......................................................................................................
Powierzchnia działki ogółem ............................. m2
w tym: powierzchnia zabudowy ............................ m2
powierzchnia utwardzona .......................... m2
Proponowany termin rozpoczęcia poboru wody / odprowadzania ścieków ..............................................................

W załączeniu:
o

dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości

o aktualna mapa sytuacyjno – wysokościowa z nr ewidencyjnym działek
o

pełnomocnictwo dla projektanta

o

inne......................................................................................................................................................................

Oświadczam, że jestem:
o

właścicielem

o

współwłaścicielem – udział ........................

o

zarządcą

o

dzierżawcą

o

inne ...........................................................

Warunki techniczne:
 odbiorę osobiście
 odesłać pocztą
Przedsiębiorstwo informuje, że administratorem zebranych danych osobowych jest PW-K Wołów Sp. z o.o.. Dane będą
przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)
w celu realizacji niniejszego wniosku na usługę. Dane będą udostępniane jedynie podmiotom, w okolicznościach przewidzianych
w powszechnie obowiązujących przepisach. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich
poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne ale konieczne do realizacji niniejszego wniosku.
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej moich danych osobowych przez PW-K Wołów Sp. z o.o. w celu
archiwizacji niniejszego wniosku na usługi. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że mam prawo żądania informacji o zakresie
przetwarzania moich danych osobowych, prawo dostępu do treści tych danych, uzupełnienia, uaktualnienia i sprostowania danych,
gdy są one niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe. Mam prawo również wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich
danych osobowych w wymienionym celu. Powyższe zapisy dotyczą tylko osób fizycznych.
Oświadczam(y), że wyrażam(y) zgodę na wystawienie faktury VAT bez mojego (naszego) podpisu.

..............................................................................................
podpis wnioskodawcy (pieczątka)

 właściwe zaznaczyć
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