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

Legnickie Pole, dnia .................................. r.

(imię i nazwisko)
............................................................................................................
(adres zamieszkania – ulica, nr, kod pocztowy, miasto)
............................................................................................................
(adres do korespondencji )
............................................................................................................
(nr telefonu: domowy, do pracy,
komórkowy)

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej
Legnickie Pole Sp. z o.o.
pl. Henryka Pobożnego nr 6
59-241 Legnickie Pole
WNIOSEK
o określenie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości
do sieci wodociągowej/kanalizacji sanitarnej /kanalizacji deszczowej*)
1.

Wnioskuję o określenie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości, położonej w ……………………………
obręb ........................................., nr posesji ....................., działka nr ....................... w .................................................... do
sieci wodociągowej /kanału sanitarnego /kanału deszczowego.*)

2.

Woda pobierana będzie do celów: budowa, potrzeby gospodarstwa domowego, prowadzenie działalności
gospodarczej*).............................................................................................................................................................................

3.

Informuję, że:
1.

szacunkowe zapotrzebowanie na wodę wyniesie .......................... m3/m-c,

2.

szacunkowa ilość ścieków odprowadzanych do kanału sanitarnego wyniesie ................. m3/ m-c,

3.

odprowadzane będą ścieki: bytowe /przemysłowe*),

4.

prowadzona będzie działalność gospodarcza (rodzaj i branża)...........................................................................................

....................................................................................................................................................................................................
Oświadczam, że:
– jestem właścicielem nieruchomości, zarządcą, reprezentantem wszystkich współwłaścicieli *),
– korzystam z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym*),
– istnieją /nie istnieją lokalne ujęcia wody oraz instalacje zasilane z tych ujęć (jeśli istnieją wskazać jakie)*)
………………………….………………………………………………………………………..…………………………..
………………………….………………………………………………………………………..………………………….
Wnioskodawca wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Administratorem danych osobowych
Wnioskodawcy jest spółka Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Legnickie Pole Sp. z o.o. z siedzibą w Legnickim Polu
przy pl. Henryka Pobożnego 6. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014, poz.1182 ze zm.) w celu realizacji przedmiotu wniosku, w tym udostępnianie
innym podmiotom, jeżeli wymaga tego realizacja powyższego celu oraz dla potrzeb archiwalnych. Wnioskodawca ma prawo
dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna ale
konieczna do rozpatrzenia wniosku.

..................................................
(podpis składającego wniosek)
Załączniki:
1.

oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,

2.

aktualna mapa sytuacyjna nieruchomości.*) niepotrzebne skreślić

