Leszno, dnia ..............................
Nr podawczy

Inwestor .........................................................................................
Adres do korespondencji, ul. ..........................................................
kod pocztowy, miejscowość ...........................................................
tel. kontaktowy ................................................................................
NIP................................REGON ………..........................................
/ w przypadku firmy /

KRS.............................................................................................
/ w przypadku firmy /

Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Lipowa 76A
64-100 Leszno

Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci:
wodociągowej

kanalizacji sanitarnej/ ogólnospławnej

kanalizacji deszczowej

dla obiektu:
istniejącego

projektowanego

działki

zlokalizowanego przy ul. ....………………………………na działce o nr ewid.……………………………………….
w …………………………………………..
Nr księgi wieczystej nieruchomości: ……………………
Dane dotyczące rodzaju obiektu:
zabudowa jednorodzinna

ilość budynków ……….

ilość lokali…………..

zabudowa wielorodzinna

ilość budynków ……….

ilość lokali…………..

zabudowa biurowa*, usługowa*, handlowa*, użyteczności publicznej*, produkcyjna*, magazynowa*
inne………………………………………………………………………………………………………………..……
…………………………………………………………………………………………………………………..……..
Przewidywana ilość wody i ścieków (wypełnić w zależności od zapotrzebowania):
1.

2.

woda , zapotrzebowanie na cele :


bytowe

Qśr d [ m3/d ]............................



przeciwpożarowe

Qśr d [ m3/d ]............................



technologiczne

Qśr d [ m3/d ]............................

ścieki , ilość ścieków :


bytowe1

Qśr d [ m3/d ].............................



przemysłowe2

Qśr d [ m3/d ].............................



komunalne3

Qśr d [ m3/d ].............................

3.

wody deszczowe :


powierzchnia działki ogółem:

[ m2]................................



powierzchnia dachu:

[ m2]................................



pozostała powierzchnia utwardzona (drogi, parkingi, place):

[ m2]................................



przepływ obliczeniowy

PLANOWANY

TERMIN

ROZPOCZĘCIA

qs [ dm3/s ] .............................
POBORU

WODY

LUB

DOSTARCZANIA

ŚCIEKÓW

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

DODATKOWE INFORMACJE WNIOSKODAWCY:…………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
1.Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie, ul. Lipowej 76A, numer KRS 0000016985 w celach związanych z realizacją niniejszego
wniosku.
2.Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
3.Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz
prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

................................................
/ podpis /

Załączniki :
kopię aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego- 1 egzemplarz**
koncepcja zagospodarowania przestrzennego działki z zaznaczoną zabudową wraz układem drogowym,
skład jakościowy odprowadzanych ścieków przemysłowych
inne

*niepotrzebne skreślić
**załącznik konieczny
1

Ścieki bytowe- ścieki z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej, powstające w wyniku ludzkiego metabolizmu lub
funkcjonowania gospodarstw domowych oraz ścieki o zbliżonym składzie pochodzące z tych budynków (Dz.U. 2001 nr 72 poz. 747),
2
Ścieki przemysłowe – ścieki niebędące ściekami bytowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi będącymi skutkiem opadów atmosferycznych, powstałe
w związku z prowadzoną przez zakład działalnością handlową, przemysłową, składową, transportową lub usługową, a także będące ich mieszaniną ze
ściekami innego podmiotu, odprowadzane urządzeniami kanalizacyjnymi tego zakładu; (Dz.U. 2001 nr 72 poz. 747),
3
Ścieki komunalne – ścieki bytowe lub mieszaninę ścieków bytowych ze ściekami przemysłowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi będącymi
skutkiem opadów atmosferycznych, odprowadzane urządzeniami służącymi do realizacji zadań własnych gminy w zakresie kanalizacji i oczyszczania
ścieków komunalnych; (Dz.U. 2001 nr 72 poz. 747)

