Zakład Usług Komunalnych w
WNIOSEK O WYDANIE WARUNKÓW
Warce Sp. z o.o.
TECHNICZNYCH
ul. Farna 4 05-660 Warka
na przyłączenie do sieci:
tel. 48 667-32-99
Dział uzgodnień technicznych
□ wodociągowej
□ kanalizacji sanitarnej
tel. 48 667-27-81
(data wpływu wniosku)
DANE WNIOSKODAWCY
DANE INWESTORA
Imię i Nazwisko / Pełna nazwa firmy (*)
Imię i nazwisko / Pełna nazwa firmy (*)
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..
Adres zamieszkania / Adres siedziby (*)
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

Adres zamieszkania / Adres siedziby (*)
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..

Telefon kontaktowy
e-mail

Telefon kontaktowy
e-mail

……………………………………………………..
………………………………………………………

………………………………………
………………………………………

DANE O NIERUCHOMOŚCI / OBIEKCIE, KTÓRY MA ZOSTAĆ PRZYŁĄCZONY DO SIECI
Rodzaj istniejącego / projektowanego obiektu budowlanego (*)
□ budynek mieszkalny jednorodzinny
□ budynek mieszkalny wielorodzinny ( ilość mieszkań, liczba kondygnacji):……………………………………………………….…
□ inny obiekt budowlany (określić rodzaj): ……………………………………………………………………………………………………….…
Adres istniejącego / projektowanego obiektu budowlanego (ulica, nr domu, nr ewidencyjny działki, nr obrębu)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Inwestor posiada tytuł prawny do przedmiotowej nieruchomości jako: właściciel/ współwłaściciel/ najemca/
dzierżawca/ użytkownik wieczysty/ inny (podać jaki)*…………………………………………………………………………………………………..
ZAPOTRZEBOWANIE OBIEKTU NA WODĘ I ILOŚĆ ODPROWADZANYCH ŚCIEKÓW
1. Woda – zapotrzebowanie średnie dobowe Qdśr i przepływ obliczeniowy qs, na cele:
□ bytowo-gospodarcze
□ przemysłowe
□ przeciwpożarowe wewnętrzny
□ przeciwpożarowe zewnętrzny

Qdśr [m³/d]………………………….; Qhmax [m³/h]………………………….;
Qdśr [m³/d]…………………………..; Qhmax [m³/h………………………….;
qs[dm³/s]……………………………..;
qs[dm³/s]……………………………..;

2. Ścieki – ilość średnia dobowa Qdśr i maksymalny przepływ godzinowy qmax:
□ bytowo-gospodarcze
□ przemysłowe

Qdśr [m³/d]…………………………..; Qhmax [m³/h]………………………….;
Qdśr [m³/d]………………………..…; Qhmax [m³/h]………………………….;

PLANOWANY TERMIN ROZPOCZĘCIA POBORU WODY LUB ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW: …………………………………….
ZAŁĄCZNIKI:
- Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci wodociągowej
lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i uzbrojenia terenu w 2 egzemplarzach lub w 4 egzemplarzach w przypadku gdy
warunki dotyczą podłączenia do sieci instalacji ppoż. w skali 1:500
- Pełnomocnictwo inwestora do reprezentowania go przez wnioskodawcę (*)
- W przypadku ścieków przemysłowych należy określić ich jakość
Odbiór warunków: □ osobiście

□ wysyłka, na wyżej podany adres

*)niepotrzebneskreślić
………………………………………………………
(podpis wnioskodawcy lub inwestora)

