
...........................................................................
           imię, nazwisko wnioskodawcy (nazwa firmy)

...........................................................................
           miejscowość, kod pocztowy

...........................................................................
                    ulica, nr domu, mieszkania

...................................................
                 nr telefonu

................................... .................................
Regon lub Pesel                                            NIP

ZLECENIE Z DNIA ............................

NR ….......................

o opracowanie warunków ogólnych i technicznych przyłączenia do  sieci:
- wodociągowej
- kanalizacji ściekowej

(niepotrzebne skreślić)

dla obiektu ....................................................................................................................................
(wpisać charakter obiektu)

zlokalizowanego w miejscowości .........................................., ul. …........................................... 

Gmina ....................................................................... działka geodezyjna nr ...............................

Inne informacje istotne dla wydania warunków technicznych:

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

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

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

Zapotrzebowanie wody
Q śr. dobowe - ..............................

Q max. godzinowe - ..............................

q sek. - ..............................

q ppoż. l/s - ..............................

Odprowadzenie ścieków bytowo-gospodarczych
Q śr. dobowe - ..............................

Q max. godzinowe - ..............................

q sek. - ..............................

Wodociągi Zachodniopomorskie
Spółka z o.o.

ul. I Brygady Legionów 8-10
72-100 Goleniów

TE - 3



Odprowadzenie ścieków przemysłowych
Q śr. dobowe - ..............................

Q max. godzinowe - ..............................

q sek. - ..............................

Oświadczam, że jestem w stosunku do działki i projektowanego / istniejącego obiektu
(niepotrzebne skreślić):

a) właścicielem działki

b) właścicielem działki i budynku (obiektu)

c) współwłaścicielem działki i części budynku (obiektu)

d) pełnomocnikiem właściciela (dzierżawcy) 
(pełnomocnictwo dołączyć do wniosku)

e) dzierżawcą działki (obiektu) 
(wpisać, z kim zawarta jest umowa dzierżawy i na jaki okres)

f)    inne .........................................................................................................................................

Zobowiązuję się do poniesienia kosztów związanych z niniejszym zleceniem. 

Wyrażam/nie wyrażam* zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wodociągi  
Zachodniopomorskie Sp. z o.o. w Goleniowie w celach ewidencyjnych i archiwalnych.
Pouczenie: osoba, której dane dotyczą, ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich  
poprawiania.

*niepotrzebne skreślić

.................................... .....................................................
             data   czytelny podpis wnioskodawcy

   (pełnomocnika)
Załączniki:
1. Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 lub 1:1000, (z kołnierzem obejmującym drogę przy której 

ułożona jest sieć wod.-kan.). Przy budowie sieci inwestor dodatkowo dostarcza do Działu Eksploatacji (TE) 
mapę ewidencyjną trasy sieci.

2. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
3. Dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości
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