Radłowskie Przedsiębiorstwo
Komunalne Spółka z o.o.
Niwka 76, 33-130 Radłów

WNIOSEK
o wydanie warunków przyłączenia do
sieci wodociągowej lub
kanalizacyjnej

……………………………
(Data wpływu/ nr kancelaryjny)

DANE PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI
1.Imię i nazwisko / Nazwa:

2.Adres zamieszkania/siedziby podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci:

Adres Korespondencyjny (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania/ siedziby)
Telefon kontaktowy:………………………………………..
Informacja nie jest niezbędna do złożenia wniosku, ale ułatwia kontakt i może przyśpieszyć wydanie warunków.

OKREŚLENIE POTRZEB PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI

3.Informacja o przeznaczeniu i sposobie wykorzystywania nieruchomości/obiektu
(należy zaznaczyć właściwy kwadrat)
Budynek mieszkalny jednorodzinny
Istniejącego

za zabudowa zagrodowa

Projektowanego

inna zabudowa jaka………………

Liczba lokali mieszk./użytkowanych

4.Lokalizacja nieruchomości lub obiektu, który ma zostać przyłączony / Adres / Nr działki /obręb

5.Maksymalne dobowe zapotrzebowanie wody:
Qd=………..[m³/d] – cele bytowe
Qd=………..[m³/d] – cele technologiczne
Qd=………..[m³/d] – cele przeciwpożarowe
Qd=………..[m³/d] – cele inne
7.Maksymalny dobowy przepływ odprowadzanych
ścieków:
Qśd=………………………….[m³/d]
9.Planowany termin:
• poboru wody
• dostarczania ścieków

od………………………..
od……………………..…

6.Maksymalny przepływ wody średniodobowy i maksymalny
godzinowy:
Qśd=………………………….[m³/d]
Qh=………………………….[m³/d]
8.Rodzaj ścieków(należy zaznaczyć właściwy kwadrat)
Ścieki bytowe
Ścieki przemysłowe
Wielkości ładunku zanieczyszczeń:
10.Nieruchomość posiada własne ujęcie wody:
Tak
Nie

11.Do wniosku załączam:
Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci wodociągowej lub
kanalizacyjnej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu²,
Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu jeżeli została wydana lub wypis i wyrys z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego³,
Odpis z właściwego rejestru ( w przypadku przedsiębiorców)
Inne:…………………..
²-załącznik obowiązkowy , ³- brak załącznika nie stanowi braku formalnego

OŚWIADCZENIE OSOBY UBIEGAJACEJ SIĘ O PRZYŁĄCZENIE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartym w niniejszym wniosku w celu podjęcia działań niezbędnych do przyłączenia mojej nieruchomości do sieci,
zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych
(Dz.U.2018 poz. 1000) oraz zgodnie klauzurą informacyjną załączoną do niniejszego wniosku.

Data i podpis ………………….………………………..…..
Uwaga :
*maksymalne dobowe zapotrzebowanie wody dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Qd=……0,5…..[m³/d] – cele bytowe
*Maksymalny dobowy przepływ odprowadzonych ścieków dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Qśd=……0,5…………….[m³/d]

Data i podpis Wnioskodawcy:
………………………………………………………

