……………………………………………………………………………..
Imię i nazwisko / Nazwa

………………………………………… , dnia ……………………………………roku

……………………………………………………………………………..
Adres zamieszkania / siedziby podmiotu
ubiegającego się o przyłączenie do sieci kanalizacyjnej*
……………………………………………………………………………
Nr telefonu (nieobowiązkowy)

Spółka Wodna „STRZEGOWA”
Rojów, ul. Krotoszyńska 4
63-500 Ostrzeszów

WNIOSEK O WYDANIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA DO SIECI KANALIZACYJNEJ
1.

Informacja o przeznaczeniu i sposobie wykorzystywania nieruchomości / obiektu:
budynek mieszkalny jednorodzinny;
budynek mieszkalny jednorodzinny znajdujący się w zabudowie zagrodowej;
obiekt inny (określić rodzaj) ………………………………………………………………………………………………

2.

Lokalizacja nieruchomości lub obiektu, który ma zostać przyłączony do sieci:
Adres ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Działka ewidencyjna nr………………………………………………, obręb ………………………………………………………………………………

3.

4.

Na terenie nieruchomości zamieszkiwać / pracować* będzie w ciągu roku:
a.

w I kwartale………………..osób

b.

w II kwartale……………….osób

c.

w III kwartale………………osób

d.

w IV kwartale………………osób

Rodzaj i ilość odprowadzanych ścieków:
bytowe, Q śr. d. = …………..….. [m3/d];
przemysłowe, Q max. godz. = ……………….…. [m3/godz.], Q śr. d. = ………..…….. [m3/d], Q max. d. = …………..…….. [m3/d]
(określić wielkość ładunku zanieczyszczeń: BZT5 > 1500 mg O2/l / BZT5 < 1500 mg O2/l*).

5.

Do niniejszego wniosku załączam:
plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci oraz innych
obiektów i sieci uzbrojenia terenu – 2 egz.;
odpis z właściwego rejestru (dotyczy podmiotów gospodarczych).

6.

Sposób odbioru warunków:
osobiście;
wysyłka pocztą za potwierdzeniem odbioru

7.

Jednocześnie oświadczam, że:
a.

Zobowiązuję się do powiadomienia Spółki Wodnej „STRZEGOWA” o wszelkich zmianach mogących mieć
w przyszłości wpływ na świadczenie usługi i jej rozliczanie

8.

b.

Planuję wykonać przyłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej w terminie do ……………………....................................

c.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Spółkę Wodną „STRZEGOWA” podanych danych osobowych w celu podjęcia
niezbędnych działań związanych z niniejszym wnioskiem w odniesieniu do art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).

Inne uwagi Wnioskodawcy:………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

*niepotrzebne skreślić

…………………………………………
Podpis Wnioskodawcy

