(imię i nazwisko, nazwa wnioskującego)

(miejscowość, data)

MPWiK Spółka z o.o.
Św. Wojciech 46
66-300 MIĘDZYRZECZ

(adres zamieszkania, siedziba)

(nr telefonu kontaktowego)

WNIOSEK
o wydanie warunków technicznych na przyłączenie do sieci
Proszę o wydanie warunków technicznych na przyłączenie do sieci 1)
▪ wodociągowej

▪ kanalizacji sanitarnej,

nieruchomości jn.:
▪ miejscowość
▪ nr domu / budynku 2)
▪ nr lokalu
na której projektowany / zlokalizowany 2) jest:

▪ ul.
▪ nr ewid. gruntu

,

, o planowanej wielkości:
(charakterystyka obiektu budowlanego: nazwa, rodzaj, funkcja, przeznaczenie)

1) poboru wody do:
▪ celów rolniczych na potrzeby zaopatrzenia w wodę ludzi i zwierząt gospodarskich
dm3/d,
▪ realizacji zadań własnych gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną
do spożycia przez ludzi
dm3/d,
▪ produkcji artykułów spożywczych
dm3/d,
▪ zewnętrznego gaszenia pożarów
dm3/s,
▪ wewnętrznego gaszenia pożarów
dm3/s,
▪ innych
,
(ilość)

(j.m.)

(określić rodzaj zapotrzebowania)

2) odprowadzanych ścieków 3)

,
(rodzaj ścieków)

(ilość)

(j.m.)

▪ jakość ścieków 4), 5)

▪ przewidywany sposób podczyszczania ścieków 4)
Adres do korespondencji: 6)

,
(imię i nazwisko, nazwa)

adres zamieszkania / siedziba 2): ▪ miejscowość
▪ ul.
▪ nr domu / budynku 2)

▪ nr lokalu

W załączeniu:
- plan zagospodarowania działki / mapa sytuacyjno-wysokościowa 2)
- decyzja o ustaleniu warunków zabudowy / wypis z MPZP 2),8)
oraz do wglądu dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości 7), 9)
(pieczęć, podpis wnioskującego)
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Wyjaśnienia:
1)
- właściwe pole zakreślić znakiem „X”
2)
- niewłaściwe skreślić
3)
- wpisać: ścieki bytowe (ścieki z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej, powstające
w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz ścieki o zbliżonym składzie pochodzące
z tych budynków)
ścieki przemysłowe (ścieki, niebędące ściekami bytowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi, powstałe w związku
z prowadzoną przez zakład działalnością handlową, przemysłową, składową, transportową lub usługową, a także będące
ich mieszaniną ze ściekami innego podmiotu, odprowadzane przyłączami kanalizacyjnymi tego zakładu do sieci
eksploatowanych przez MPWiK Sp. z o.o.)
4)
- dotyczy ścieków przemysłowych
5)
- określić rodzaje substancji oraz wartości wskaźników zanieczyszczeń zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 14
lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków
do urządzeń kanalizacyjnych (Dz.U. 2016 poz. 1757), a w przypadku braku takiej możliwości opisać szczegółowo proces działalności
gospodarczej, w wyniku którego powstają ścieki przemysłowe
6)
- wypełnić jeśli inny niż wnioskującego
7)
- w przypadku nieuregulowanego stanu prawnego nieruchomości należy załączyć opis stanu prawnego uprawdopodobniający prawo
do korzystania z nieruchomości
8)
- dotyczy przyłączania do sieci nowo wznoszonych obiektów budowlanych
9)
- w sytuacji gdy ubiegający się o przyłączenie do sieci przekaże MPWiK Sp. z o.o. dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania
z nieruchomości pocztą, drogą elektroniczną lub w inny sposób, dokument ten - po rozeznaniu tytułu prawnego - zostanie zniszczony
w terminie 3 dni roboczych
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