Pszczółki dnia . . . . . . . . . . . . . . . .
.............................
(dane wnioskodawcy)
.............................
.............................
(adres wnioskodawcy)
.............................
.............................
(adres korespondencyjny)
.............................
(numer telefonu)
Eco Probe Sp. z o.o.
ul. Pomorska 1
83-032 Pszczółki
Wniosek
o określenie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej
Niniejszym proszę o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla
potrzeb budynku ………………………………………………………………………………………………
(przeznaczenie i sposób korzystania np. budynek mieszkalny jednorodzinny jednolokalowy lub
dwulokalowy, budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej, gospodarczy, usługowy,
handlowy, zakład produkcyjny, itp.) usytuowanego w miejscowości ………………………...………….
przy ulicy ……………………....….. na działce oznaczonej geodezyjnie nr ……………………………..….
Określenie dobowego zapotrzebowania na wodę z podziałem na cele:
a) bytowe w ilości ………….. m3/dobę (średnie zużycie wody dla 1 osoby wynosi 0,1m 3/dobę),
b) technologiczne w ilości …………. m3/dobę,
c) przeciwpożarowe w ilości …………… m3/dobę,
d) pielęgnacja zieleni w ilości ………….. m3/dobę,
e) inne (określić jakie) ………………… w ilości …………… m3/dobę.
Z uwzględnieniem przepływów:
a) średniodobowy w ilości …………… m3/dobę,
b) maksymalny godzinowy w ilości ………….. m3/h.
Określenie rodzaju instalacji i urządzeń służących do odbioru usług:
umywalka……………………(szt.), wanna…………………(szt.), natrysk……………………(szt.),
zlewozmywak……………………(szt.), miska ustępowa…………………(szt.), pralka …………..(szt.),
zmywarka ……………. (szt.), inne (określić jakie)…………… instalacja przeciwpożarowa (podać
parametry) ………………….
Ilość i rodzaj odprowadzanych ścieków:
a) bytowe w ilości ………….. m3/dobę (średnia ilość ścieków odprowadzonych przez 1 osobę wynosi
0,1m3/dobę),
b) komunalne w ilości …………. m3/dobę,
c) przemysłowe w ilości ………….. m3/dobę,
d) inne (określić jakie) ………………… w ilości …………… m3/dobę.

W przypadku ścieków przemysłowych należy podać ich parametry:
a) ChZT
........................
b) BZT 5
........................
c) Zawiesina ogólna .........................
d) Azot ogólny .........................
e) Fosfor ogólny .........................
f) pH .........................
g) Substancje ropopochodne .........................
h) inne .......................
W przypadku ścieków przemysłowych należy podać informację o zastosowanych lub planowanych
do zastosowania urządzeń podczyszczających:
…………………………………………………………………………………………………………………….
(separator ropopochodny, separator tłuszczy, odstojnik itp.)
Sposób zagospodarowania ścieków deszczowych:
........................................................................................................................................................................…
(zbiornik szczelny, zbiornik otwarty, odwodnienie liniowe, powierzchniowo na teren zielony itp.)
Opis nieruchomości , do której będzie dostarczania woda i z której będą odbierane ścieki, z
określeniem wielkości i rodzaju powierzchni utwardzonej:
...........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
(powierzchnia użytkowa budynku, ilość kondygnacji, ilość lokali mieszkalnych, powierzchnia i rodzaj
powierzchni utwardzonej)
Planowany termin rozpoczęcia poboru wody: .................................…
Załączniki :
1. Plan zabudowy/szkic sytuacyjny*, określający usytuowanie przyłącza w stosunku do
istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia
terenu.
2. W przypadku składania wniosku przez osobę prawną - odpis z właściwego rejestru wskazujący na
sposób reprezentowania podmiotu.
3. .........................................................................................
Klauzula informacyjna
Wyrażam zgodę / Nie wyrażam zgody* na wykorzystanie mojego numeru telefonu i/lub adresu e-mail
w celach związanych z przyłączeniem do sieci wodociągowej/kanalizacyjnej oraz z późniejszym świadczeniem
usług przez Eco Probe Sp. z o. o.. Podanie numeru telefonu i/lub adresu e-mail nie jest konieczne, jednakże
przyspieszy realizację wniosku i ułatwi kontakt z Wnioskodawcą.

* niepotrzebne skreślić

...........................
( podpis wnioskodawcy)
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