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Pełnomocnik

Wnioskodawca - Inwestor


………………………………………………

………………………………………………


………………………………………………


imię i nazwisko / nazwa firma

imię i nazwisko / nazwa firmy

………………………………………………
adres zameldowania/siedziba firmy + kod pocztowy

adres zameldowania/siedziba firmy + kod pocztowy


………………………………………………
nr telefonu kontaktowego

nr telefonu kontaktowego









( PESEL dot. osoby fizycznej )

(NIP dot. osoby prawnej)

Adres korespondencyjny : ……………………………………………………………………………………
ulica, miejscowość, kod pocztowy
ADNOTACJE ZWiK Sp. z o.o.
l.dz ./ data wpływu

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
ul. Radziszowska 11 , 32- 050 Skawina

Dekretacja :
Nr wątku

Nr sprawy

………../20……

WNIOSEK O WYDANIE INFORMACJI TECHNICZNEJ O MOŻLIWOŚCI ROZBUDOWY
URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I/LUB KANALIZACYJNYCH
Proszę o podanie :

 informacji technicznej
 zmianę informacji technicznej

l.dz. …………/TT/…….….. z dnia ……….………..

o możliwości rozbudowy:
 sieci wodociągowej
 sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej
 sieci kanalizacyjnej ciśnieniowej
 inne……………………………………………………………………………………………………
Rozbudowę w/w urządzeń przewiduje się dla potrzeb obiektu :

 projektowanego

 istniejącego

w miejscowości : ........................................................................ulica .........................................................................................
nr budynku ....................... nr działki .............................................................................................. o charakterze zabudowy:
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ZABUDOWA MIESZKALNA JEDNORODZINNA
Ilość budynków…..…….……

Ilość mieszkańców …….……………

Ilość lokali …………….……

w tym lokali usługowych: …………..

ZABUDOWA MIESZKALNA WIELORODZINNA
Ilość budynków…..……….

Ilość mieszkańców ……….…… max. ilość kondygnacji nadziemnych:……………

Ilość lokali …………….….

w tym lokali usługowych: …………..




ZABUDOWA: BIUROWA*/USŁUGOWA*/HANDLOWA*/UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ*/ PRODUKCYJNA*/
MAGAZYNOWA*
Ilość budynków…..…………

Liczba lokali usługowych: ………..

Max. ilość kondygnacji nadziemnych: ……………



INNE ........................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... ............................

Określenie zapotrzebowania na wodę:
Średniodobowe
- cele bytowe :

Qd = .................... [m3/d]

- inne cele : ...........................................

Qd = .................... [m3/d]

Maksymalny dobowy i godzinowy przepływ wody:
Qd max = ........................... [m3/d]
Qh max= ........................... [m3/h]
Określenie ilość i jakości odprowadzanych ścieków
Średniodobowy przepływ odprowadzanych ścieków:

Qśrd = ……................... [m3/d]

Rodzaj ścieków:
 Ścieki bytowe
 Ścieki przemysłowe - wielkość ładunku zanieczyszczeń: ….…………………...……………
Dodatkowe informacje Inwestora:
................................................................................................................................... ......................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................... ...................................
W załączeniu przedkładam:
 Mapę zasadniczą lub mapę syt.-wys. skala 1:500 , 1:1000
 pełnomocnictwo Inwestora / Właściciela
 inne dokumenty ...............................................................................................................................
Informację techniczną :
 Proszę o przesłanie pocztą na adres korespondencyjny
 Odbiorę osobiście w Dziale Technicznym

Skawina , dn . .....................20 ...... r.

...........................................................................
podpis
Inwestora / Wnioskodawcy / Pełnomocnika

Administratorem danych przetwarzanych w niniejszym wniosku oraz w załączonych dokumentach jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp.
z o.o. z siedzibą w Skawinie przy ul. Radziszowskiej 11, 32-050 Skawina (dalej ZWiK). Dane osobowe będą przetwarzane przez ZWiK w celu
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realizacji przedmiotu wniosku. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są w siedzibie ZWiK oraz na stronie
internetowej www.zwik.skawina.pl w sekcji Biuro Obsługi Klienta.

____________


właściwe zaznaczyć
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