….....................................................................
Nazwisko i imię właściciela działki

….....................................................................
adres zamieszkania
….....................................................................
N I P, Pesel, tel.

…......................................................................
Nr księgi wieczystej

Zakład Gospodarki Komunalnej
w Kątach Wrocławskich
ul. 1 Maja 26B

Zwracam się z wnioskiem o zapewnienie dostawy wody, odbioru ścieków, wydanie technicznych warunków
przyłączenia do gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej *) istniejącego - projektowanego *) budynku
…...................................................................................................................................................................................
podać przeznaczenie ( mieszkalny, gospodarczy, produkcyjny, usługowy, plac budowy, działka rekreacyjna itp. )

w….........................................................................................................................................................
adres i numer ewidencji gruntów działki


dobowe zapotrzebowanie wody do celów bytowych …......... m3/dobę, ilość mieszkańców
….....

godzinowe zapotrzebowanie wody do celów bytowych ….......................... dm3/h

sekundowe zapotrzebowanie wody do celów bytowych ….......................... dm3/s




dobowe zapotrzebowanie wody do innych celów …............................... dm3/dobę
godzinowe zapotrzebowanie wody innych do celów ….............................. dm3/h
sekundowe zapotrzebowanie wody do innych celów …............................... dm3/s

….............................................................................................................................................................
podać przeznaczenie zużywanej wody ( produkcja przemysłowa, rolnicza, nawadnianie, hodowla ryb itp. )




ilość ścieków bytowych
…................................ m3/dobę …......................... dm3/h
ilość ścieków innych niż bytowe …..….................. m3/dobę …......................... dm3/h
podać pochodzenie ścieków ( piekarnia, garbarnia, itp. )

........................................................................................................................................................................................................
UWAGA : w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w wyniku której powstają ścieki inne niż bytowe, należy
określić rodzaj działalności lub załączyć aktualne badania fizykochemiczne dot. składu ścieków.







Przewidywana data początkowego poboru wody i zrzutu ścieków …............. ilość............. m3/d
Przewidywana data zakończenia inwestycji …...................... docelowa ilość wody ................m3/d
Stosunek planowanej zabudowy do całkowitej powierzchni działki …................... %
Stosunek planowanej powierzchni utwardzonej do całkowitej powierzchni działki ….............. %
Sposób odprowadzania wód opadowych i gruntowych .....................................................................
…..............................................................................................................................................................

Odbiór warunków osobiście lub pocztą po uzgodnieniu warunków wysyłki.
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów statystycznych oraz do realizacji niniejszego
wniosku zgodnie z RODO : Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych osobowych oraz uchylenia dyrektywy 95.46WE (ogólne rozporządzenie o danych osobowych).
*) - niepotrzebne skreślić
…...............................................................
podpis właściciela działki

Wymagane załączniki :
1. Kopia aktu notarialnego lub aktualny odpis księgi wieczystej (nie starsze niż 2 m-ce)
2. Upoważnienia wszystkich właścicieli wnioskowanej działki oraz zgody właścicieli działek, gdy przyłącze przebiega
przez działki inne niż działka wnioskodawcy
3. Kopia aktualnej mapy do celów opiniodawczych lub projektowych
4. Kopia planu zagosp. terenu sporządzonego na aktualnej mapie do celów projektowych lub opiniodawczych
**) - niezałączone załączniki skreślić

