Przedsiębiorstwo Komunalne w
Wieruszowie S.A.
98-400 Wieruszów,
ul. Biskupa Stefana Bareły 13,
Tel. 627841689, NIP 619-000-80-76

WNIOSEK O WARUNKI
TECHNICZNE
I PRZYŁĄCZENIE
DO SIECI:
WODOCIĄGOWEJ*
KANALIZACYJNEJ*

kom- l.dz.- rok)

........./......................../......r.

(data wpływu/ nr kancelaryjny)

……………………………

e-mail: zwik@pkwieruszow.pl

DANE ZLECENIODAWCY (właściciela nieruchomości)
Nazwa pełna firmy/ Imię, nazwisko

Telefon kontaktowy

Adres siedziby/ Adres

Adres e-mail

......................................... / ..................................... / ..................... / ................................... / ...................
Gmina

Ulica

Nr bud./lok.

Miejscowość

Kod pocztowy

POŁOśENIE I ZAGOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCI
Adres/lokalizacja nieruchomości

Wieruszów / …….................................................................... / 98-400
Gmina

Miejscowość

Kod pocztowy

………….................................................... /…………………………. /…………………..…..………………….
Ulica

Nr bud./lok.

Numer(-y) działki(-ek

Rodzaj istniejącego(-ych)/ projektowanego(-ych) obiektu(-ów) budowlanego(-ych) na terenie nieruchomości

(naleŜy zaznaczyć właściwy kwadrat)

□ zespół budynków* / samodzielny budynek* / mieszkalny* jednorodzinny* /wielorodzinny* □obiekt handlowy
□zakład produkcyjny/usługowy
□inne:
......................................................................................

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA
Ilość pobieranej wody lub odprowadzanych ścieków większa / mniejsza niŜ 2 m3/db) *

ZAPOTRZEBOWANIE NA WODĘ I ILOŚCI ODPROWADZANYCH ŚCIEKÓW
Przewidywane maksymalne dobowe zapotrzebowanie na wodę
3

Przewidywany maksymalny dobowy przepływ ścieków

Qd max = ................ [m /db]

Qd max = ................ [m3/db]

Wymagane ciśnienie wody

Przewidywany maksymalny godzinowy przepływ ścieków

P=

Qh max = ................ [m3/h]

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

[MPa]

Przewidywane maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na wodę

Qh max = ................ [m3/h]

Rodzaj odprowadzanych ścieków (naleŜy zaznaczyć właściwy kwadrat)

□ ścieki bytowe
□ ścieki przemysłowe

3

……………m

/miesiąc

3

…………… m

/miesiąc

ZAŁĄCZNIKI
Do zlecenia naleŜy dołączyć:
1) aktualną mapę sytuacyjno-wysokościową do celów informacyjnych, obejmującą teren inwestycji,
2) decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu i/lub decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, jeŜeli jest ona
wymagana przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

3) odpis lub wyciąg z dokumentu potwierdzającego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane lub oświadczenie o posiadanym
prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,

4) charakterystykę inwestycji, obejmującą określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i
zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia projektowanych obiektów budowlanych, przedstawione w formie opisowej i graficznej, gdy następstwem
inwestycji jest znaczne oddziaływanie na istniejący system wodociągowy i/lub kanalizacyjny,

5) upowaŜnienie do reprezentowania Właściciela nieruchomości (jeŜeli Zleceniodawcę reprezentuje inna jednostka),
6) inne:.........................................................................................................................................................................................................................................

Miejscowość

*Niepotrzebne skreślić

Data

Podpis Zleceniodawcy

