PJ – 7.0.0/09 Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej,
FJ – 7.0.0/09/01
sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej
Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci
wodociągowej / kanalizacyjnej
Ostrów Wielkopolski, dnia .............................

..................................................................................
imię i nazwisko / nazwa Wnioskodawcy

.......................................................................
adres zamieszkania/ siedziby

WODKAN Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji S.A.
ul. Partyzancka 27
63-400 Ostrów Wielkopolski

.......................................................................
………………………………………………
nr telefonu

Zwracam się z wnioskiem o wydanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości zlokalizowanej w
Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy ........................................................................ nr ......................
dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KW:………………………………………………do sieci
wodociągowej*/kanalizacyjnej*:
a) dostawa wody :
3
- cele gospodarstwa domowego ................................ m /d lub ilość osób............................
2
- podlewanie upraw zielonych – powierzchnia .............................. m
3
- inne cele – wymienić i podać ilość w m /d....................................................................................
b) odbiór ścieków sanitarnych :
- ścieki bytowe z gospodarstwa domowego j.w.
- przy innych celach określić rodzaj działalności gosp. ..........................................................
..................................................................................................................................................
i ilość ścieków:
 bytowych ....................................................
 przemysłowych ..........................................
c) odbiór ścieków deszczowych:
2
powierzchnia działki – ogółem ............................. m , w tym powierzchnie zabudowane i
2
utwardzone..........................m z których woda opadowa będzie odprowadzana pośrednio* lub
bezpośrednio* do kanalizacji
Charakterystyka obiektu:
- przeznaczenie, rodzaj lokali

..................................................................

- ilość kondygnacji

..................................................................

- podpiwniczenie - (m poniżej terenu)

..................................................................

- własne ujęcie wody: posiada/nie posiada*

…………………………..……………….
(charakterystyka)

*niepotrzebne skreślić
dotyczy osób fizycznych: Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie
Wielkopolskim, 63-400 Ostrów Wlkp. ul. Partyzancka 27 moich danych osobowych w celu realizacji niniejszego wniosku i
zawarcia/aktualizacji oraz realizacji umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzania ścieków, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o
ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.)

załączniki:
-

mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500,
oświadczenie właściciela/właścicieli o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

......................................................
podpis Wnioskodawcy

...................................................................................
data i potwierdzenie odbioru warunków przyłączenia
Informacja dla osób fizycznych: Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2014r.
poz. 1182 z późn. zm.) informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych zawartych we wniosku jest WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie
Wielkopolskim, 63-400 Ostrów Wlkp., ul. Partyzancka 27, zwana dalej Spółką,
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji niniejszego wniosku i zawarcia/aktualizacji oraz realizacji umowy o
zaopatrzenie w wodę i odprowadzania ścieków,
3) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
4) podanie Spółce danych osobowych jest dobrowolne.

