WNIOSEK O WYDANIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH
PRZYLACZENIA DO SIECI WOD. I/LUB KAN.
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Zakad Wodocigów i Kanalizacji w Miastku sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 3, 77-200 Miastko

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

tel. 59 857 27 95, fax 59 857 24 08, email: zwikmiastko@poczta.onet.pl

Data

Miejscowość

Wnioskodawca - Inwestor

Pełnomocnik

Nazwisko i Imię lub nazwa

Nazwisko i Imię lub nazwa

Ulica

nr domu/lokalu

Ulica

nr domu/lokalu

Kod pocztowy/Miejscowość

Kod pocztowy/Miejscowość

Adres do korespondencji

Adres do korespondencji

Telefon kontaktowy/e-mail

Telefon kontaktowy/e-mail

PESEL / NIP

PESEL / NIP

WNIOSEK
O WYDANIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH PRZYŁĄCZENIA
DO SIECI WODOCIĄGOWEJ I/LUB KANALIZACYJNEJ / PROLONGATA WARUNKÓW TECHNICZNYCH*
Zlecam wydanie warunków technicznych na przyłączenie do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej*
projektowanej inwestycji (określić rodzaj):
............................................................................................................................................................................
zlokalizowanej:
Ulica

nr domu / lokal

Zapotrzebowanie na wodę:
- na cele bytowo – gospodarcze

dm3/s lub dm3/d*

- na cele p. poż.:
wewnętrzne

dm3/s

zewnętrzne

dm3/s

Ilość odprowadzonych ścieków:
- ilość ścieków sanitarnych

dm3/s lub dm3/d*

- ilość ścieków przemysłowych

dm3/s lub dm3/d*

Ilość zamieszkałych / zatrudnionych osób:
* niepotrzebne skreslić
Zakad Wodociagów i Kanalizacji w Miastku sp. z o.o.
77-200 Miastko, ul. Mickiewicza 3
tel.: +48 59 857 27 95 faks: +48 59 857 24 08
zwikmiastko@poczta.onet.pl http://www.zwik.miastko.pl/

Telefon alarmowy: 509 711 879
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Proponowany termin rozpoczęcia poboru wody / odprowadzenia ścieków*:

rok

(data, czytelny podpis)
Przyjmuję do wiadomości, że:
.
1.

2.
3.
4.

Administratorem zebranych danych osobowych jest Zakad Wodociagów i Kanalizacji w Miastku sp. z o.o.
77-200 Miastko, ul. Mickiewicza 3 Dane będą przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) w celu realizacji niniejszego wniosku na usługę.
Dane będą udostępniane jedynie uprawnionym podmiotom, w okolicznościach przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach.
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania.
Podanie dan chy estj dobrowolne ale
sze
, konieczne do realizac i ninie
j
j ogwniosku.

Podpis wnioskodawcy* / Pełnomocnika
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej moich danych osobowych przez Zakad wodocigów i Kanalizacji w Miastku sp. z o.o. ul. Mickiewicza 3
,
77-200 Miastko w celu archiwizacji niniejszego wniosku na usługi. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że mam prawo żądania informacji o zakresie przetwarzania
moich danych osobowych, prawo dostępu do treści tych danych, uzupełnienia, uaktualnienia i sprostowania danych, gdy są one niekompletne, nieaktualne lub
nie rawdziwe. Mam rawo również wniesienia s rzeciwu wobec rzetwarzania moich dan ch osobow ch w w mienion m celu.

Podpis wnioskodawcy* / Pełnomocnika

Załączniki:

2 egz. aktualnej mapy zasadniczej w skali 1:500 lub 1:1000 z nakładką „S” i „U” z zaznaczoną
drogą dojazdową i lokalizacją projektowanego lub istniejącego obiektu.

Odbiór:

osobiście w Dziale Technicznym ZWiK w Miastku sp. z o.o.
przesyłka pocztowa

Wypełnia pracownik Zakadu Wodocigów i Kanalizacji w Miastku sp. z o.o.
Dekretacja:
Nr posesji………………………………………….../Kod nabywcy…………………………………………
Data przyjęcia………………………………………..Podpis……………………………………………..

Zakad Wodociagów i Kanalizacji w Miastku sp. z o.o.
77-200 Miastko, ul. Mickiewicza 3
tel.: +48 598572795 faks: +48 598572408
zwikmiastko@poczta.onet.pl http://www.zwik.miastko.pl/

Telefon alarmowy: 509 711 879

