GMINA SKĄPE
66-213 SKĄPE 65
TEL: 68 34 19 212, 68 34 19 213 FAX: 68 34 19 180
WNIOSEK O WYDANIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA DO SIECI WODOCIĄGOWEJ LUB KANALIZACYJNEJ
miejscowość

dzień

miesiąc

rok

nr ewidencyjny

1

WNIOSKODAWCA :
Imię i Nazwisko
/ nazwa firmy /
/ osoby
repezentujące /

miejsce
zamieszkania
/adres siedziby firmy/

ulica, osiedle, plac, itp

nr domu/lok.

kod pocztowy

miejscowość

─
ulica, osiedle, plac, itp

nr domu/lok.

kod pocztowy

adres do
korespondencji

miejscowość

─
NIP

REGON

telefon

I. Na podstawie § 16 Uchwały Nr XL/241/2006 Rady Gminy Skąpe z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie
uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Skąpe wnoszę o
określenie warunków technicznych przyłączenia do sieci :
2

3

─

wodociągowej - zapotrzebowanie wody :

m /miesiąc

─

kanalizacji sanitarnej - ilość ścieków:

m /miesiąc

3

dla nieruchomości:
adres położenia
nieruchomości

ulica, osiedle, plac, itp

nr domu/lok.

kod pocztowy

miejscowość

─
numer działki geodezyjnej

obręb

dane geodezyjne

rodzaj zabudowy
wymienić jaka
jednorodzinna
wielorodzinna
inna:
budynek
istniejący
nowoprojektowany
II. Oświadczam, że posiadam następujący tytuł prawny do ww. nieruchomości
właściciel
współwłaściciel
dzierżawca
najemca
użytkownik obiektu budowlanego
zarządca nieruchomości
korzystam z nieruchomości o nieregulowanym stanie prawnym
III. Rodzaj odprowadzanych ścieków
socjalno-bytowe
inne:
IV. Oświadczam, że zostałem poinformowany, iż w przypadku braku osobistego odebrania warunków
zostaną one przesłane drogą pocztową w terminie 21 dni od dnia złożenia wniosku.
V. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do
realizacji niniejszego wniosku.

czytelny podpis wnioskodawcy (pełnomocnika)

Załączniki:
1. Mapa sytuacyjno - wysokościowa w skali 1:500 ( 1 egz.)
2. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

1

Jeżeli wnioskodawcą jest przedsiębiorca należy rozszerzyć zakres danych o numery NIP, REGON
Aktualna norma zużycia wody na podstawie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie
określenia przeciętnych norm zużycia wody. (Dz. U. Nr 8, poz. 70) dla wyposażenia: wodociąg, ubikacja, łazienka, lokalne źródło
3
ciepłej wody (piecyk węglowy, gazowy, elektryczny bojler) wynosi 2,4 – 3,0 m /osobę miesięcznie
2

