Barlinek, data …………………..
……………………………..
……………………………..
Imię i Nazwisko

……………………………..
……………………………..

Przedsiębiorstwo
Wodociągowo – Kanalizacyjne
„Płonia” Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 5
74 – 320 Barlinek

Adres do korespondencji

……………………………..
Telefon kontaktowy

WNIOSEK O WYDANIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH PRZYŁĄCZENIA
1. Na podstawie Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 2028 z późn zm.) wnoszę o określenie warunków
technicznych przyłączenia do sieci*:
A/ wodociągowej — zapotrzebowanie wody*
a/ do celów socjalno-bytowych w ilości: …………………….. [m3/d] ……….…….……. [m3/max godzinowe]
b/ do celów technologicznych w ilości: ……………………….. [m3/d] ……………..……. [m3/max godzinowo] …….. [I/S]
c/ do celów p.poż.: ………………………………………………………. [l/s]
d/ do innych celów: ……………………………………………………… [m3/d] ………….………. [m3/max godzinowo] …….. [I/S]
B/ kanalizacji sanitarnej – odbiór ścieków*
a/ socjalno-bytowych w ilości: …………..………….. [m3/d]
b/ celów technologicznych/przemysłowych w ilości: ……………..……….. [m3/d]
c/ innych: ………………..…….. [m3/d]
Proszę wskazać przewidywany sposób opomiarowania ilości odprowadzanych ścieków:
− urządzenie pomiarowe/wodomierz główny*
C/ kanalizacji deszczowej - odbiór wód opadowych i roztopowych*
a/ wskazać obszar z którego będą odprowadzane ścieki: ..........................................................................
b/ przepływ określony dla deszczu miarodajnego: ……………………………………………….…………………. [dm3/s]
Proszę wskazać przewidywany sposób opomiarowania ilości odprowadzanych wód opadowych
i roztopowych: ………………………………………………………………………………………………………………………………………… *
W przypadku ścieków technologicznych (przemysłowych) należy określić ich skład.
Dla nieruchomości położonej przy ul. …………………………………………………… w ………………………………………….
(działka geodezyjna nr: ………………………..………………… obręb …………..……………………..)
2. Pozostałe informacje istotne dla wydania warunków technicznych: (np. czy zabudowa jednorodzinna czy
wielorodzinna, czy budynek istniejący czy nowoprojektowany, charakterystyka prowadzonej działalności,
charakter ścieków itp.)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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3. Załączam plan zabudowy* lub szkic sytuacyjny*, określający usytuowanie przyłączy do istniejących sieci:
wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej*.
4. Klauzula informacyjna w sprawie ochrony danych osobowych
Administratorem danych jest Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Płonia” Spółka z o.o. w Barlinku .
Dane są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji zgodnie z art. 6
ust.1 lit. f RODO. Informacje szczegółowe dostępne są na naszej stronie: https://www.pwkplonia.pl
* - niepotrzebne skreślić (zaznaczyć wnioskowane)

………………………………………
czytelny podpis wnioskodawcy

Warunki techniczne przyłączenia wydawane są bezpłatnie.
Załaczniki:
1. Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 lub 1:1000 (w 2 egz.) według stanu przyjętego do Państwowego Zasobu
Geodezyjnego
2. Wypis z rejestru gruntów lub jego kserokopia**
3. Oświadczenie o tytule prawnym do nieruchomości**
4. Decyzja lokalizacyjna lub wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub kserokopia**
(** - potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę)
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