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Arkusz mapy nr:

Obręb:

WNIOSEK O OKREŚLENIE WARUNKÓW PRZYŁĄ CZENIA

KOD POCZTOWY I NAZWA 
POCZTY

MIEJSCOWOŚĆ:

NAZWA ULICY I NR DOMU

ADRES EMAIL:

nr telefonu:

Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U.  z 2017 poz. 328, 1566,
 2180 z późniejszymi zmianami) oraz § 10 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Sobótka (Dz. Urz. WOJEWÓDZTWA 

DOLNOŚLĄSKIEGO z dn. 8 kwietnia 2013 r. poz. 2366)

Imię i Nazwisko Inwestora lub nazwa firmy, instytucji:

Ulica

Nr domu

nr geodezyjny działki

Nazwa miejscowości

ADRES ZAMIESZKANIA lub SIEDZIBA 
FIRMY: 

Adres pełny:

Wnioskuję do ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ „ ŚLĘŻA” w Sobótce o określenia 
warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej niżej opisanej nieruchomości:

Obręb:

TAK
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TAK

TAK
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TAK

dm3/s TAK

m3 

m3 

 zarządcą, dzierżawcą.

NIE

NIE

2) odprowadzanie ścieków        Q max/godz.= 

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

Załączniki:

*właściwe należy zaznaczyć X

6) Przeciw pożarowe w ilość : 
W ilości:

m3

m3

1) Plan sytuacyjny przyłącza na kopii aktualnej mapy zasadniczej - mapa 1:500.

2) Dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości,

 *właściwe należy zaznaczyćDla zapewnienia dostarczania wody i odbioru ścieków na niżej wymienione cele:

NAZWA ODBIORCY:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji ustawowych zadań zakładu 
(ustawa z 13 czerwca 2016 r. o ochronie danych osobowych, tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922, ze zm.). 
 Informujemy, że administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest ZGKiM "Ślęża" w Sobótce ul. Czysta 7. 

 Posiada Pani/ Pan prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich poprawiania.

W załączeniu*:  

Oświadczam, że jestem*:

Niniejszy wniosek stanowi podstawę do wydania warunków przyłączenia do sieci i sporządzenia umowy o przyłączenie do sieci 
wodociągowo - kanalizacyjnej, która zostanie zawarta po uzupełnieniu, wszystkich potrzebnych do jej sporządzenia dokumentów, 
w tym załącznika graficznego (mapy) oraz dokumentów nie dołączonych w chwili jego składania:

 inny dokument potwierdzający stan 
prawny nieruchomości:

odpisu z księgi wieczystej,kserokopia aktu własności,

 właścicielem posesji, współwłaścicielem - udział,

Q max/miesiąc.=

Q max/miesiąc.=

1) dostarczanie wody                Q max/godz.=  

3) Zakład usługowy lub produkcyjny …………………………..………………………. 

4) Inne: ………………………………………………………….………………………... 

5) Przemysłowe ……………………………………………….………………………….. 

1) Budowa domu jednorodzinnego ………………………….……………………..……  

2) Budowa domu/domów wielorodzinnych ……………………….…………………….

3) Budowa domu letniskowego ……………………………………..……………………

………………………………………………
(data i podpis Inwestora)UWAGA: należy wypełnić zaznaczone pola formularza
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