Zakład Komunalny w Jasienicy
43-385 Jasienica 459
tel. kontaktowy:
tel: 33/ 815 37 29
fax: 33/ 829 31 49
kanalizacja@komunalny.jasienica.pl
techniczny@komunalny.jasienica.pl

Jasienica dnia ......................................................................... r

Formularz nr 1

Data wpływu / nr kancelaryjny

Zlecenie wydania warunków technicznych przyłączenia obiektu budowlanego do sieci kanalizacyjnej
DANE
1. Właściciel nieruchomości / nazwa firmy / imię i nazwisko osoby mającej prawo do dysponowania nieruchomością

2. Adres siedziby/ Adres zamieszkania

DANE OBIEKTU BUDOWLANEGO
3. Rodzaj istniejącego / projektowanego obiektu budowlanego / zespołu obiektów budowlanych1
Budynek mieszkalny

zakład przemysłowy / usługowy

budynek istniejący

budynek projektowany
4. Adres/lokalizacja istniejącego/ projektowanego obiektu budowlanego/ zespołu obiektów budowlanych

5. Numer działki

6. NIP

9. Ilość osób w gospodarstwie
(dotyczy budynków mieszkalnych)

7. PESEL

10. Rodzaj odprowadzanych ścieków
Ścieki sanitarne (bytowo – gospodarcze)

8. KRS / zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej

11. Czy posesja posiada ujęcie wody własnej?
TAK

Ścieki przemysłowe
12. Oświadczam, że jestem:
Właścicielem posesji

współwłaścicielem - udział ..................................

Zarządcą

dzierżawcą

13. Maksymalny godzinowy Qh i dobowy Qd przepływ odprowadzanych ścieków (dotyczy zakładów przemysłowych i usługowych)

m3
Qd max =…………………..
d

m3
Qh max =…………………..
h
Rodzaj
Jakość
BZT5

zawiesina

azot ogólny

ChZT

pH

Fosfor
ogólny

15. Planowany termin rozpoczęcia odprowadzania ścieków:

1
2

odpowiednie kwadraty zaznaczyć krzyżykiem

Niepotrzebne skreślić

temperatura

suma metali
ciężkich

NIE

KONTAKT / ZAŁĄCZNIKI
16. Dane do kontaktu

Adres:
Telefon stacjonarny

Telefon komórkowy

E-mail

17. Do wniosku dołączam:
a) Aktualna mapa sytuacyjna określająca usytuowanie nieruchomości względem istniejącej sieci kanalizacyjnej i/lub innych obiektów i urządzeń
uzbrojenia terenu wraz z oznaczeniem granic i numerem nieruchomości
b) Dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, której dotyczy wniosek, w szczególności w przypadku właścicieli lub
użytkowników wieczystych aktualny odpis z księgi wieczystej, a w przypadku innych osób umowę, na podstawie, której korzystają one z
nieruchomości. W sytuacji nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - opis stanu prawnego i dowody potwierdzające opisany stan
prawny, w szczególności uprawdopodobnienie korzystania z nieruchomości.
c) Aktualny KRS lub wypis z ewidencji działalności gospodarczej - w przypadku podmiotów gospodarczych
d) dowód wpłaty zgodnie z cennikiem

Zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 r. o Ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami), wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji przez Zakład Komunalny w Jasienicy procesu przyłączenia
nieruchomości do kanalizacji Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, iż mam prawo do wglądu do swoich danych oraz żądania ich poprawienia i
usunięcia.
Oświadczam, że posiadam tytuł prawny do wyżej wymienionej nieruchomości / korzystam z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym2

Podpis:

dnia
miejscowość

1
2

odpowiednie kwadraty zaznaczyć krzyżykiem

Niepotrzebne skreślić

podpis

