PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W SUWAŁKACH
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. gen. W. Sikorskiego 14, 16-400 Suwałki

Wnioskodawca:
Imię i nazwisko /nazwa firmy: .................................................................
................................................................................................................
Adres zamieszkania/siedziba: ...............................................................
................................................................................................................
PESEL /NIP: ..........................................................................................

Adres do korespondencji: .......................................................................
................................................................................................................
tel. (w godz. 700-1500) .............................................................................

Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia
do sieci kanalizacji deszczowej
Dotyczy posesji przy ul. .......................................................................nr ..................
nr geod. działki ................................., nr księgi wieczystej …………………………………………………*
Wnioskuję o określenie warunków technicznych przyłączenia do sieci:
Budynku / obiektu:

 istniejącego

 projektowanego

 rozbudowywanego

Rodzaj zabudowy:

 jednorodzinna
 wielorodzinna

 obiekty usługowe,
 obiekty produkcyjne,
 inne …………………………

Nawierzchnie, z których będą odprowadzane wody opadowe i roztopowe:

 powierzchnie dachów - ...............m2,
 powierzchnie o nawierzchni szczelnej- ...............m2,
 inne powierzchnie (podać jakie)- ...............m2.
Łączna ilość wód opadowych przewidzianych do odprowadzania do kanalizacji deszczowej -................l/s
(minimalne natężenie deszczu przyjęte do obliczeń powinno wynosić q = 172 l/s*ha)

Dodatkowe informacje:
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
Proponowany termin rozpoczęcia odprowadzania wód opadowych i roztopowych ........................

Załączniki:

Oświadczam, że jestem:

 1 egz. planu sytuacyjnego w skali 1:500 z zaznacze-

 właścicielem posesji**
 współwłaścicielem**- udział ........................................
 dzierżawcą**
 zarządcą**



niem obrysu nieruchomości, której dotyczy zlecenie,
dodatkowo dla projektowanych inwestycji oraz rozbudowywanych obiektów istniejących – plan zagospodarowania działki
upoważnienie (jeżeli dotyczy) **

Odbiór warunków:  OSOBIŚCIE

 ODESŁAĆ POCZTĄ

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) informujemy,
iż administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością adres: ul. gen. W. Sikorskiego 14, 16-400 Suwałki. Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą
przetwarzane w celach związanych z podjęciem współpracy z administratorem danych. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane
podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz
ich poprawiania.

……………………………………………………………………
(czytelny podpis Wnioskodawcy i data)

Wyjaśnienie oznaczeń zastosowanych w tekście:

* Wnioskodawca zobowiązany jest okazać do wglądu dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością
(np. wypis z rejestru gruntów lub Akt Notarialny, dodatkowo np. w przypadku dzierżawy – stosowną umowę)
** - o wydanie warunków technicznych może wystąpić wyłącznie właściciel lub właściciele nieruchomości; w innym przypadku
wniosek powinien być podpisany przez osobę/osoby upoważnione przez właściciela/właścicieli do reprezentowania, na podstawie
odpowiedniego upoważnienia załączonego do wniosku

Wypełnia pracownik PWiK w Suwałkach Sp. z o.o.:
Nadano numer warunków:…………………………………………
Uwagi: ………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………..…………………….............................................................
(data i podpis osoby sprawdzającej poprawność wypełnienia wniosku)

