EB 1_02_2016
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Czechowicach-Dziedzicach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Legionów 85, 43-502 Czechowice-Dziedzice
tel. 32 215 37 17, e-mail: pwik@pwik.czechowice-dziedzice.pl

Czechowice-Dziedzice, dn. .................................

WNIOSEK
o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci
WNIOSKODAWCA:
imię i nazwisko/nazwa firmy*.............................................................................................................................................................
adres: ................................................................................................................................................................................................
adres do korespondencji: .................................................................................................................................................................
NIP*.................................................. PESEL*…............................................... KRS*......................................................................
tel. kontaktowy: .................................................................... e-mail:................................................................................................
Wnioskuję o:

 zapewnienie dostawy wody / odprowadzenia ścieków

określenie warunków technicznych przyłączenia do sieci

 legalizacji przyłącza (notatka służbowa z dnia ......................................................)
Dotyczy:

 sieci wodociągowej

 sieci kanalizacyjnej

Dla:  budynku jednorodzinnego
 zakładu przemysłowego, obiektu magazynowo - handlowego
Obiekt:  projektowany

 istniejący

 budynku wielorodzinnego, osiedla mieszkaniowego
 inne..........................................................................

 w budowie

nazwa i adres inwestora .......................................................................................................................................................................................
adres inwestycji........................................................................................................................... nr działki ..........................................................
Przewidywane są następujące urządzenia do poboru wody:
zawór czerpalny ze złączką do węża .................................... szt

bateria czerpalna dla natrysku ............................................... szt

płuczka zbiornikowa .............................................................. szt

bateria czerpalna dla wanny..................................................... szt

zawór spłukujący do pisuaru ............................................... szt

bateria czerpalna dla umywalki/zlewozmywaka ....................... szt

zmywarka do naczyń .......................................................... szt

inne……………………………………………………................... szt

pralka automatyczna ........................................................... szt

inne…………………………………………………………............ szt

Powierzchnia z jakiej przewiduje się odprowadzanie wód opadowych do kanalizacji P.W.i K. w Czechowicach-Dziedzicach wynosi
......................................m2.

Inne źródła poboru wody .......................................................................................................................................................................................
Planowany termin rozpoczęcia:  poboru wody .....................................

 odprowadzania ścieków .......................................................

Uwagi: .....................................................................................................................................................................................................................
Załączniki :
aktualne wyrysy z mapy zasadniczej w skali 1:500, z naniesionymi granicami własności nieruchomości i uzbrojeniem terenu (należy zaznaczyć granice przedmiotowej
nieruchomości i lokalizacji obiektów) - 2 egzemplarze
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2014 roku, poz. 1182 ze zm.) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest P.W. i K w Czechowicach-Dziedzicach Spółka z o.o. z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach, ul. Legionów 85, NIP 6521722928, zwana dalej Spółką,
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach wynikających z niniejszego wniosku/zlecenia.3) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,4) podanie Spółce
danych osobowych jest dobrowolne.

* niepotrzebne skreślić

...................................................................................
Data i podpis wnioskodawcy

