MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA

Piła, dnia _____________________ r.

SPÓŁKA Z O.O. W PILE
ul. Chopina 2, 64-920 Piła
NIP:
764-02-01-952
tel.
0 67 212 29 74
fax:
0 67 212 59 30
www.mwik.pila.pl
mwik@mwik.pila.pl

WNIOSEK
o przyłączenie do sieci wodociągowej*, kanalizacji sanitarnej*, kanalizacji deszczowej*
DANE ZLECENIODAWCY
1. Nazwa pełna firmy* / imię i nazwisko*: _____________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Przedstawiciel: ___________________________________________________________________________________
Adres siedziby*/ adres zamieszkania* : ________________________________________________________________
Adres do korespondencji: ___________________________________________________________________________
Tel. kontaktowy**: ______________________________________________NIP:_______________________________
Adres e-mail**: __________________________________________________________________________________

DANE OBIEKTU BUDOWLANEGO
2. Adres istniejącego*/ projektowanego* obiektu budowlanego __________________________________________
________________________________________________________________________________________________
3. Rodzaj istniejącego*/ projektowanego* obiektu budowlanego _________________________________________
________________________________________________________________________________________________
4. Przeznaczenie wody na cele:

bytowe*, przemysłowe*, budowlane*, pozostałe*

- przewidywane miesięczne zapotrzebowanie wody

Q = ___________________________(m3/m-c)

- zapotrzebowanie wody na cele p-poż.

Q= ____________________________(l/s)

5. Rodzaj odprowadzanych ścieków sanitarnych: bytowe*, przemysłowe*
- przewidywane miesięczne odprowadzenie ścieków bytowych

Q = ____________________________(m3/m-c)

-przewidywane miesięczne odprowadzenie ścieków przemysłowych

Q= ____________________________(m3/m-c)

6. Powierzchnia z której wody opadowe odprowadzane będą do sieci kanalizacji deszczowej:
- powierzchnia dachów:

F= ________________ m

2

- tereny przemysłowe i składowe oraz bazy transportowe:

F= ________________ m

2

- powierzchnia dróg i parkingów o nawierzchni szczelnej:

F= ________________ m

2

powyżej 500 samochodów:

F= _________________m

2

- inne

F=_________________ m

2

- parkingi o nawierzchni nieszczelnej o ilości miejsc parkingowych

W przypadku przewidywanej dostawy ścieków przemysłowych należy wypełnić pkt. 7
niniejszego wniosku.
7. Jakość odprowadzanych ścieków przemysłowych
BZT5 ............................................................................. [mgO2/l]
ChZT ............................................................................ [mgO2/l]
zawiesina ogólna ......................................................... [mg/l]
substancje ekstrahujące się eterem
naftowym……………….. .............................................. [mg/l]
azot ogólny .................................................................. [mgN/l]
metale ciężkie .............................................................. [mg/l]
odczyn .......................................................................... [pH]
temperatura .................................................................. [C°]

DOTYCZY ODBIORCÓW INSTYTUCJONALNYCH:
Oświadczam, że jestem / nie jestem uprawniony* do otrzymywania faktur VAT zgodnie z § 19 p. 4 Rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 12 maja 1993 roku w sprawie podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 39 z dnia 15 maja 1993, poz. 176).
Jednocześnie upoważniamy MWiK Spółka z o.o. w Pile do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy.
DOTYCZY OSÓB FIZYCZNYCH:
Administratorem danych, które podałam/podałem w niniejszym wniosku staną się Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Pile
Sp. z o.o. - siedziba: 64-920 Piła, ul. Chopina 2. Zostałam/zostałem poinformowany, że podanie moich danych osobowych jest
niezbędne dla celów związanych z obsługą merytoryczną wniosku o przyłączenie do sieci wodociągowej*, kanalizacji
sanitarnej*, kanalizacji deszczowej*. Dane osobowe, które podałam/podałem we wniosku, nie będą udostępniane przez
administratora danych osobowych odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (t.j. Dz. U. 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.). Jestem świadomy/świadoma* przysługującego mi prawa wglądu
do treści podanych przeze mnie we wniosku danych i ich poprawiania.

________________________________________
podpis Wnioskodawcy

Załączniki:
1.
Oświadczenie o tytule prawnym do korzystania z nieruchomości.
2.
Mapa sytuacyjno-wysokościowa określająca usytuowanie nieruchomości.
3.
Szkic poglądowy z naniesioną lokalizacją inwestycji.
4.
Oryginały do wglądu i kopie – dotyczy firm:
a)
zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego
b)
zaświadczenie o nadaniu numeru NIP
c)
zaświadczenie o nadaniu numeru REGON
* - niepotrzebne skreślić
** - podanie numeru telefonu lub adresu e-mail jest dobrowolne, następuje za zgodą zleceniodawcy w celu związanym
z usprawnieniem kontaktu Stron.

