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WODOCIĄGOWEJ * I (LUB)
KANALIZACYJNEJ*

województwo pomorskie

(data wpływu, numer kancelaryjny)

ZLECENIODAWCA – WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI
1. Imię i nazwisko/ nazwa firmy*

NIP (dotyczy osób prawnych)

2. Adres

Nr telefonu/ e-mail

DANE DO WYDANIA WARUNKÓW TECHNICZNYCH
1. Numer geodezyjny działki
2. Adres nieruchomości do przyłączenia

3. Zapotrzebowanie na:

dostawę wody*
3
w ilości……………………m /d
na potrzeby :
❒ socjalno-bytowe ❒ przemysłowe ❒ inne*, (podać):……………………………………………
odprowadzanie ścieków*
3
w ilości …………………………… m /d
na potrzeby :
❒ socjalno-bytowe ❒ przemysłowe ❒ inne*, (podać):……………………………………………

4. Budynek

❒ istniejący ❒ projektowany ❒ w rozbudowie/przebudowie
❒ mieszkalny jednorodzinny ❒ budynek mieszkalny wielorodzinny ❒ Inny(podać rodzaj
obiektu)..................................................................................................

5. Wymagane zabezpieczenie
p.poż

❒ tak ❒ nie

6. Ilość zamieszkałych osób:
7. Proponowany termin rozpoczęcia poboru wody ................................................... .
8. Proponowany termin odprowadzenia ścieków................................................... .
Wnioskodawca oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie przez Gminę Cedry Wielkie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia
29.08.1997r. o Ochronie Danych Osobowych, Dz. U. 1997 Nr 133, poz. 883 z póź. zm. w celu realizacji niniejszego wniosku. Wnioskodawcy
przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.

…...............................................
(czytelny podpis wnioskodawcy)
Warunki techniczne:

❒ odbiorę osobiście

❒

odesłać pocztą

W przypadku nie odebrania osobistego w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku warunki zostaną odesłane pocztą.

Do wniosku należy dołączyć:
1. aktualna mapę sytuacyjno – wysokościowa , do celów informacyjnych, obejmująca teren nieruchomości, na których przewiduje
sie budowę, określająca usytuowanie nieruchomości względem istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz innych
obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu (skala 1:1000 lub 1:500)
2. dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości
3. odpis z właściwego rejestru wskazujący sposób reprezentacji podmiotu (dotyczy osób prawnych)

W przypadku braku powyższych załączników wniosek nie będzie rozpatrywany.
* niepotrzebne skreślić

