FORMULARZ Nr 1

PROCEDURA PRZYŁĄCZENIOWA

WNIOSEK

FZ-7.2-1

o wydanie warunków technicznych przyłączenia
do sieci kanalizacyjnej

Wydanie: 10
Data wydania: 25.05.2018

DANE WNIOSKODAWCY
1. Nazwa pełna firmy / imię, nazwisko osoby mającej prawo do dysponowania nieruchomością*
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. Adres siedziby / adres zamieszkania*
3.. Dane do korespondencji (jeżeli inny niż w pkt. 2)
………..…………………………………………………………………………………………………………………………….

Adres …………………………………………………………………………………………………………….
Tel. Stac./ Kom. ……………………………………………………………………………………………..

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

E-mail …………………………………………………………………………………………………………...

4. NIP

5. PESEL

6. KRS / zaśw. o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

……………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………

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

DANE OBIEKTU BUDOWLANEGO
7. Adres / lokalizacja istniejącego / projektowanego obiektu budowlanego / zespołu obiektów budowlanych*

8. Numer działki/działek*

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

……………………………………………………………………

9. Rodzaj istniejącego / projektowanego obiektu budowlanego / zespołu obiektów budowlanych*

10. Ilość osób w gospodarstwie
(dot. bud. mieszkalnych)
……………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
11. Rodzaj odprowadzanych ścieków*
ścieki sanitarne (bytowo- gospodarcze)
ścieki przemysłowe
12. ŚCIEKI PRZEMYSŁOWE (dot. zakładów przemysłowych i usługowych)

Qh max = …………………….[m3/h]
Rodzaj ścieków: ……………………………………………………………………………………
Jakość ścieków:
BZT5 ………………….……..
zawiesina ………………….…….….

azot ogólny ……………….………………

Qd max = …………………….[m3/d]

temperatura …………………………………………

ChZT …………………………
pH ………………………………….…..
fosfor ogólny …………………….………
suma metali ciężkich …………………...........
13. Planowany termin rozpoczęcia odprowadzania ścieków
………………………….………………………………………………………………………………………………………………….

INNE INFORMACJE
14. Sposób odbioru warunków technicznych*
odebrane przez Wnioskodawcę osobiście**

przesłane drogą pocztową

15. Do wniosku dołączam*
1. 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.
2. Dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania nieruchomości, której dot. 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.
3. Aktualny KRS lub wypis z ewidencji działalności gospodarczej – w przypadku podmiotów gospodarczych
4. .……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Złożenie załączników nr 1, 2 i/lub 3 jest OBOWIĄZKOWE
W przypadku przesłania wniosku pocztą elektroniczną – możliwość dołączenia załączników w formie PDF i/lub dostarczenia osobiście do RCGW

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY
Oświadczam, że posiadam tytuł prawny do wyżej wymienionej nieruchomości / korzystam z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym*

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

ZGODA WNIOSKODAWCY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U. L 119/1, 4/05/2016), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych zamieszczonych w niniejszym dokumencie dla potrzeb niezbędnych do realizacji przez RCGW S.A. procesu przyłączania nieruchomości do kanalizacji.
Oświadczam, że zapoznałem się z informacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych dołączonymi do niniejszego dokumentu, które są również dostępne na stronie
internetowej
pod
adresem:
http://www.rcgw.pl/download.php?file=KANALIZACJA/FZ-7.2-28_Informacja_o_ochronie_danych_osobowych.pdf.
Mam świadomość, że podanie danych osobowych w ramach niniejszej zgody jest dobrowolne, a ich nie podanie uniemożliwiłoby realizację zlecanej usługi.
……………………………., dnia …………………………………………

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

*niepotrzebne skreślić / odpowiednie zaznaczyć
Niniejszy dokument jest własnością RCGW S.A. i żadna jego część nie może być zmieniana lub kopiowana bez zgody Pełnomocnika ds.
Zintegrowanego Systemu Zarządzania . Dokument podlega aktualizacji i ewidencji.

