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Wnioskodawca Wólka, dnia...................................

Dot. posesji nr ......... przy ul. ........................................................................ dz. nr...................................

Wniosek     o     określenie     warunków     technicznych     przyłączenia     do     sieci:     *  

� wodociągowej - zapotrzebowanie wody -......................(m3/d).......................(l/s)

� kanalizacji sanitarnej - ilość ścieków -..........................(m3/d)

� kanalizacji deszczowej - ilość ścieków -........................(l/s)

Budynku:       �  istniejącego             �   projektowanego

Rodzaj zabudowy:

�  jednorodzinna

�  wielorodzinna: 

� rozdzielenie instalacji wodociągowej
(liczba lokali ……)

� obiekty produkcyjne i usługowe
(rodzaj działalności .....................................)

� rozbudowa, nadbudowa

� inne......................................................
Czy posesja posiada ujęcie wody własnej?   �  TAK �  NIE

Dodatkowe informacje o inwestycji:........................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................................................

W załączeniu:

�  egzemplarz aktualnej mapy syt.- wys.  w skali 1:500, 
lub  1; 1000                         

� tytuł prawny do korzystania z nieruchomości.

Oświadczam, że jestem:

� właścicielem posesji,

� współwłaścicielem - udział:.......................

� zarządcą,

� dzierżawcą

Odbiór warunków : �  OSOBIŚCIE   �  ODESŁAĆ POCZTĄ
W przypadku nie odebrania osobistego w terminie 30 dnia od dnia złożenia wniosku warunki zostaną odesłane pocztą.
Informacja administratora danych osobowych –  Gmina Wólka Jakubowice Murowane 8.
Podstawa prawna: Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U.z 2002. NR 101, poz.926 z póź.zm.).
Informujemy, że podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przetwarzane w „Zbiorze danych osobowych kontrahentów Gminy Wólka
w celu podjęcia działań niezbędnych do zawarcia i realizacji umowy o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków.
Gmina informuje o przysługującym Panu/Pani prawie dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
Oświadczam, że zapoznałem/am się z powyższą informacją.
Oświadczenie Wnioskodawcy: Wyrażam zgodę na udostępnianie moich danych osobowych w celach związanych z przygotowaniem

i prowadzeniem ww. inwestycji dotyczących przyłączenia do sieci.

Sprawdzono Kompletność dokumentów

Imię i Nazwisko................................................................................................................

Adres zamieszkania: 

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

.........................................................................................................................................
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     *

*odpowiednie zaznaczyć  

Podpis Wnioskodawcy (czytelny)....................................................... 


