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Kolbuszowa, dnia………….

DLA PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ /FIRM
Wnioskodawca: ( Wniosek należy wypełnić drukowanymi literami)

Imię i nazwisko ( osoby reprezentującej firmę): ..…………………………………………………………….
Nazwa firmy: ………………………………………………………………………………………………….
Adres firmy / do korespondencji: ………...…………………………………………………………………..
Nr Telefonu ( w godz. 700 - 1500) …………………………………………………………………………….
Inne dane firmy ( NIP, REGON, sposób reprezentacji): ……………………………………………………...

Dotyczy obiektu, posesji:
W miejscowości: ……………………………………………………………………………………………..
przy ul. …………………………………………………………………, nr …………, dz. nr ewid. ……….

Wniosek o określenie warunków technicznych przyłączenia do sieci 1 :
wodociągowej - zapotrzebowanie wody na cele:
□ bytowych: ………………...…………..……….. ( m3/d)
□ technologicznych : ….……………………….. ( m3/d) ………………… (dm3/s)
□ przeciwpożarowych : ……………………………………….……..………….. (dm3/s)
□ inne : …………………………………………………………………………. (dm3/s)
□ kanalizacji sanitarnej – ilość ścieków:
□ bytowych:
…….………………….. ( m3/d)
□ przemysłowych:
….….………………….. ( m3/d)
• skład ścieków:
1. wskaźnik zanieczyszczeń ………………………………; ładunek ………………(mg/l)
2. wskaźnik zanieczyszczeń ………………………………; ładunek ………………(mg/l)
3. wskaźnik zanieczyszczeń ………………………………; ładunek ………………(mg/l)
Dla obiektu 𝟏:
□ istniejącego,
□

□ projektowanego.

Przeznaczenie i sposób wykorzystania nieruchomości / obiektu:
Rodzaj obiektu 𝟏:
□

usługowy,

□

produkcyjny,

□

mieszkalny – wielorodzinny:

□

inne:………………………………………………………………………………………………………………………

□ rozliczenie z zarządcą budynku,

□ rozliczenie z użytkownikami lokali

Rodzaj instalacji do podłączenia: ……………………………………....................................................
Ilość kondygnacji: ……………………………………...............................................................................
Dodatkowe informacje o inwestycji: ……………………………………………………………………………….
………… ………………………………………………………………………………………………………………………….

Przewidywany termin podłaczenia / rozpoczęcia świadczenia usług przez Zakład:…………rok

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 111a, 36-100 Kolbuszowa
tel. 17 227 52 27, 17 227 19 99, 17 227 19 22
www.zgkim.kolbuszowa.pl, e-mail: sekretariat@zgkim.kolbuszowa.pl
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Zapewnienie przyjęcia w punkcie zlewnym oczyszczalni ścieków nieczystości płynnych
dowożonych wozem asenizacyjnym, ze zbiornika bezodpływowego 2:
□

tak, w ilości ..................................... (m3/m-c),

□

nie.

Wymagany załącznik do składanego wniosku:
Plan zabudowy / szkic sytuacyjny określający umiejscowienie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci
wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów sieci uzbrojenia terenu.

Odbiór informacji 𝟏:

odbiór osobisty

pocztą

Wyrażam zgodę na udostępnianie moich danych osobowych w celach związanych z przygotowaniem i
prowadzeniem w/w inwestycji i dotyczących przyłączenia do sieci.
𝟏
𝟐

: odpowiednie zaznaczyć, skreślić lub wypełnić
: uzupełnić w przypadku braku sieci kanalizacyjnej

…………………………………………………
(czytelny podpis wnioskodawcy)

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 111a, 36-100 Kolbuszowa
tel. 17 227 52 27, 17 227 19 99, 17 227 19 22
www.zgkim.kolbuszowa.pl, e-mail: sekretariat@zgkim.kolbuszowa.pl

