
nr telefonu:

NIP firmy REGON firmy

Adres:*

Nr działki:* Obręb:*

Qd =

Qd =

Qd = [m3/h]

Qd =

Qśd =

Qmax h =

Tak

Nie

Zabudowa zagrodowa* Inna zabudowa jaka *…...............................................................................................

….................................................................
Data wpływu/ nr kancelaryjny

Adres zamieszkania lub siedziby podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci:*

WNIOSEK 
O WYDANIE WARUNKÓW 
PRZYŁĄCZENIA DO SIECI 

Zakład Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej "Ślęża" 

55-050 Sobótka
ul. Czysta7

Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U.  
z 2019 poz.1437; 1495  z późniejszymi zmianami) oraz § 8 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Sobótka (Dz. Urz. 

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO z dn. 8 lipca 2020 r. poz. 4192)

Imi ę i Nazwisko lub nazwa firmy, instytucji:*

ADRES EMAIL:

OKREŚLENIE POTRZEB PODMIOTU UBIEGAJ ĄCEGO SIĘ O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI:

Lokalizacja nieruchomości lub obiektu, który ma zostać przyłączony do sieci:*

Arkusz mapy:*

Informacja o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania nieruchomości/ obiektu (należy zaznaczyć właściwy kwadrat)*

 Budowa domu jednorodzinnego* 

UWAGA: należy obowiązkowo wypełnić pola formularza zaznaczone [*] (data i podpis Inwestora)

Dostarczanie ścieków

Do wniosku załączam:

2) Odpis z właściwego rejestru (w przypadku przedsiębiorców)

Na podstawie art. 13 RODO informujemy: administratorem Państwa danych jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej "Ślęża" w Sobótce ul. 
Czysta 7. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest: listownie na adres jak wyżej, e-mail: m.ciepla@zgkimsobotka.pl; . Państwa dane 
przetrwarzane są na podstawie art.. 6 ust. 1 lit. d,c RODO macie Państwo prawo wglądu do danych ich uzupełnienia oraz ograniczenia przetwarzania. W 
przypadku, gdy uznacie Państwo że przytwarzanie Państwa danych pezez ZGKiM narusza Wasze prawa możecie złożyć skargę do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych.

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

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie: nr tel., adres e-mauil w celu podjęcisa działań niezbędnych do przyłączenia 
nieruchomości do sieci.

1) Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych
obiektów i sieci uzbrojenia terenu.*

Maksymalne dobowe zapotrzebowanie wody:*

Maksymalny przepływ wody: średniodobowy i godzinowy*

[m3/d] -przepływ średniodobowy*

[m3/d] -przepływ maksymalny godzinowy*

Ilo ść i jakość odprowadzanych ścieków:*

Pobór wody
Nieruchomość posiada własne ujęcie wodyPlanowany termin:

[m3/d] -cele bytowe*

[m3/d] -cele technologiczne*

[m3/d] -cele przeciwpożarowe*

[m3/d] -cele inne*

Ścieki bytowe*

Ścieki przemysłowe*

Wielkość ładunku zanieczyszczeń*

Ilość odprowadzanych ścieków*
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