Zakład Usług Wodno – Ściekowych Sp. z o.o.
ul. Krótka 9, 69-100 Słubice, tel./fax. 95 758 26 65
e-mail: kontakt@zuws.pl, www.zuws.pl

……………………………………………………………..

Słubice, dnia …………………………………….

(imię, nazwisko, nazwa firmy Wnioskodawcy/Inwestora)

……………………………………………………………..
(adres zamieszkania )

……………………………………………………………..
(PESELdla osób prywatnych/NIP dla przedsiębiorców )

……………………………………………………………
(numer telefonu)

Wniosek o określenie warunków przyłączenia nieruchomości
do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
1.

Opis nieruchomości, do której będzie dostarczana woda i / lub z której będą odprowadzane ścieki,
w szczególności określenie sposobu jej zagospodarowania i przeznaczenia*:

2.

*gospodarstwo domowe / gospodarstwo domowe z działką rekreacyjną / ogród działkowy,
* przedsiębiorstwo produkcyjne / przedsiębiorstwo handlowe / przedsiębiorstwo usługowe,
* obiekt istniejący / obiekt projektowany / obiekt w budowie,
*inne:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Określenie rodzaju instalacji i urządzeń służących do odbioru usług*:

3.

sieć wodociągowa / przyłącze wodociągowe / hydrant przeciwpożarowy
sieć kanalizacji sanitarnej / przyłącze kanalizacji sanitarnej
Lokalizacja obiektu:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

4.

Tytuł prawny wnioskodawcy do obiektu:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Pod pojęciem tytuł prawny do korzystania z obiektu przyłączanego do sieci należy rozumieć: własność – odpis z księgi
wieczystej lub umowa notarialna nabycia działki lub obiektu / użytkowanie wieczyste – odpis z księgi wieczystej lub
umowa oddania gruntu w użytkowanie wieczyste / użytkowanie – umowa pomiędzy właścicielem a użytkownikiem
/ najem - umowa najmu / dzierżawa – umowa dzierżawy / darowizna – akt darowizny.

5.

Przewidywana ilość pobranej wody na dobę:
a) dla gospodarstw domowych i na cele socjalne średnio 120 dm3 /d x ilość osób = ……………………..… dm3 /d
b) na cele przemysłu spożywczego ……………………………………………………………………………………………..…… dm3 /d
c) na cele produkcyjne, handlowe, usługowe, ppoż. ………………………………………………………………….……. dm3 /d

6.

Przewidywana ilość odprowadzanych ścieków na dobę:
a) ścieki bytowe z gospodarstw domowych ……………….………………………………………………………………..…..… dm3 /d
b) ścieki przemysłowe z działalności przemysłowej, handlowej, usługowej, transportowej
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..…… dm3 /d
Dotyczy ścieków przemysłowych – należy podać jakość odprowadzanych ścieków oraz przedstawić zastosowane lub
planowane do zastosowania urządzenia podczyszczające, separatory, itd. etc. ......................................................

................................................................................................................................................................
* właściwe podkreślić
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7.

Planowany termin rozpoczęcia poboru wody i dostarczania ścieków:

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

Załączniki:
1.

Dokument stwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, której wniosek dotyczy.

2.

Aktualna mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:500 (1:1000) określająca usytuowanie nieruchomości
względem istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu.

Oświadczenie:
Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( tj. z 2016
roku, Dz. U. poz. 922) ja, niżej podpisany/a:
.....................................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko)

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie bezpośrednich potrzeb Zakładu Usług
Wodno - Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach.

Słubice, dnia ……………................

...................................................................
(imię i nazwisko)
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