Inwestor/Wnioskodawca:

Krasnystaw, dnia _________________________________

______________________________________________________
Imię i nazwisko

______________________________________________________

Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej Spółka z o.o.
ul. Piekarskiego 3
22-300 Krasnystaw

adres zamieszkania

______________________________________________________
telefon kontaktowy

WNIOSEK
O WYDANIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH PODŁĄCZENIA KANALIZACJI SANITARNEJ
(PROCEDURA UPROSZCZONA)

(dotyczy: nieruchomości ujętych w PB w ramach inwestycji „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz
z modernizacją oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie”)
Proszę o podanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości kanalizacji sanitarnej stanowiącej
własność PGK Sp. z o.o.:
przy ulicy _______________________________________________________
adres zabudowy – ulica nr domu

___________________________________
(nr ewidencyjny działki)

Oświadczam, że jestem właścicielem/ współwłaścicielem/ najemcą/ dzierżawcą/ użytkownikiem wieczystym/
leasingobiorcą/ _____________________________ *) wyżej wymienionej nieruchomości, na terenie której istnieje:

 zabudowa jednorodzinna* lub wielorodzinna*

 zabudowa usługowa (pawilony handlowe, kioski itp.)

 obiekty produkcyjne (określić charakter działalności) ____________________________________________________________
*(podać charakter

zabudowy zaznaczając odpowiedni kwadrat)

Charakterystyka techniczna obiektu z którego odprowadzane będą ścieki:
- budynek podłączony do miejskiej sieci wodociągowej ❑

tak; ❑ nie;

Przyłącze (-a) zamierzam wykonać w terminie do __________________________________________________
(miesiąc, rok)
Do wniosku dołączam:
- dokument określający tytuł prawny do nieruchomości (oświadczenie o prawie dysponowania
nieruchomością na cele budowlane)
- zezwolenie (oświadczenie) osoby trzeciej na budowę urządzeń wod – kan na jej terenie.

___________________________________________
podpis inwestora / wnioskodawcy

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie wydania warunków technicznych na dostawę
wody i odprowadzanie ścieków zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1.

_______________________________________
(czytelny podpis)

-verte-

OŚWIADCZENIE
o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
Ja, niżej podpisany/a1
..............................................................................................................................................................................................................
/imię i nazwisko osoby ubiegającej się o wydanie pozwolenia na budowę albo osoby
umocowanej do złożenia oświadczenia w imieniu osoby prawnej ubiegającej się o wydanie
pozwolenia na budowę/

legitymujący/a się
..............................................................................................................................................................................................................
/numer dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość i organ wydający/
urodzony/a ...................................................., w .........................................................................................
/data/

zamieszkały/a

/miejsce urodzenia/

....................................................................................................................................................................................
/dokładny adres/

po zapoznaniu się z art. 32 ust. 4 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U.
z 2006r. Nr 156, poz.1118 z późn. zm.), oświadczam, że posiadam prawo do dysponowania
nieruchomością oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka/i
Nr ........................................... w obrębie ewidencyjnym ........................................... w jednostce
ewidencyjnej ........................................... na cele budowlane, wynikające z tytułu:
1. własności,
2. współwłasności ..........................................................................................................................................................................
/wskazanie współwłaścicieli – imię, nazwisko lub nazwa oraz adres/

oraz zgodę wszystkich współwłaścicieli na wykonywanie robót budowlanych związanych z
budową przyłącza kanalizacji sanitarnej.
Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z art.
233 Kodeksu Karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych, zamieszczonych
powyżej.

..................................................................
/data/

1

……………………………………………….
/czytelny podpis/

Jeżeli oświadczenie składa więcej niż jedna osoba, należy wpisać wszystkie osoby składające oświadczenie oraz ich dane.

UWAGA: Oświadczenie wypełnić drukowanymi literami.

