ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ w Psarach
DĄBIE UL. DOLNA 1 42-504 Będzin
tel./fax 32-360-16-70 tel. 32-360-16-71 e-mail zgk@psary.pl

NIP 625-20-79-978

Dąbie, dnia ………………………..
…………………………………………………………..
………………………………………………………….
(Wnioskodawca)

………………………………………………………….
………………………………………………………….
(Adres korespondencyjny)

Tel. : ………………………………………………..
NIP : …………………………………………………

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY
NA DOSTAWĘ WODY*/ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW*
z osobą prawną
Zwracam się z prośbą o zawarcie umowy na dostawę wody*/ odprowadzanie ścieków*
dla :
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………
Posesja podłączona jest bezpośrednio do miejskiej sieci wodociągowej : TAK*/NIE*
Planowane zużycie wody : …………………………………………… m³/dobę
Stan początkowy wodomierza : ……………………………………. m³
Rozliczenie od dnia : ………………………………………………………
Miejsce lokalizacji wodomierza : budynek*/ studzienka wodomierzowa*
Ścieki z posesji odprowadzane są do :
1. kanalizacji sanitarnej*
bezpośrednio
przez instalację innych użytkowników
2. zbiornika bezodpływowego typu szambo*
Oświadczam, że jestem :
właścicielem posesji
współwłaścicielem posesji
zarządcą
dzierżawcą
…………………………………

* niepotrzebne skreślić

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ w Psarach
DĄBIE UL. DOLNA 1 42-504 Będzin
tel./fax 32-360-16-70 tel. 32-360-16-71 e-mail zgk@psary.pl

NIP 625-20-79-978

Załączniki :
1.
2.
3.
4.

Aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw lub rejestru handlowego.
Zaświadczenie o numerze identyfikacji REGON.
Decyzja w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej NIP.
Dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości (kserokopia
aktu notarialnego/wypisu z ksiąg wieczystych, umowa Spółki Cywilnej, umowa
dzierżawy).
5. Egzemplarz mapy do celów opiniodawczych w skali 1 : 1000 z zaznaczoną posesją
będącą przedmiotem zawarcia umowy – w celu opracowania załącznika graficznego
do umowy określającego granice eksploatacji (do nabycia w Starostwie Powiatowym
w Będzinie Wydział Geodezji i Kartografii, ul. Krasickiego 17, Będzin).

W przypadku nie dostarczenia powyższych załączników sprawa pozostaje bez biegu z
równoczesnym zamknięciem dopływu wody. Koszt ponownego uruchomienia dostawy
wody obciąża Usługobiorcę.

…………………………………………………………………….
(podpis Wnioskodawcy)

Dąbie, dnia ………………………..

* niepotrzebne skreślić

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ w Psarach
DĄBIE UL. DOLNA 1 42-504 Będzin
tel./fax 32-360-16-70 tel. 32-360-16-71 e-mail zgk@psary.pl

NIP 625-20-79-978

…………………………………………………………..
………………………………………………………….
(Wnioskodawca)

………………………………………………………….
………………………………………………………….
(Adres korespondencyjny)

Tel. : ………………………………………………..
NIP : …………………………………………………

WNIOSEK O WYDANIE
ZAPEWNIENIA DOSTAWY WODY*/WARUNKÓW TECHNICZNYCH*
Zwracam się z prośbą o wydanie zapewnienia dostawy wody*/ warunków technicznych*
na podłączenie do sieci wodociągowej*/ kanalizacyjnej* nieruchomości położonej w
………………………….. przy ul.
………………………………………………………………………. dz. nr
…………………………………………………………… dla istniejącego budynku (rozbudowa,
dobudowa itp.)*/ nowo projektowanego budynku.
1. Przewidywane zapotrzebowanie wody na cele :
− socjalne : ……………………………… m³/dobę
− technologiczne : ………………….. m³/dobę
− przeciwpożarowe : ………………. m³/dobę
− inne : ……………………………………. m³/dobę
2. Wymagane ciśnienie wody : ……………………………..
3. Przewidywana ilość odprowadzanych ścieków sanitarnych : ……………………………
m³/dobę
4. Przewidywana ilość odprowadzanych ścieków deszczowych : …………………………
m³/dobę
5. Skład ścieków (przemysłowych) odprowadzanych do kanalizacji miejskiej :
BZT5
ChZT
Zawiesina ogólna
Azot ogólny
pH
metale ciężkie

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

Substancje charakterystyczne dla rodzaju planowanej działalności przemysłowej :
………………………………….. ……………………………………
………………………………….. ……………………………………
………………………………….. …………………………………….

* niepotrzebne skreślić

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ w Psarach
DĄBIE UL. DOLNA 1 42-504 Będzin
tel./fax 32-360-16-70 tel. 32-360-16-71 e-mail zgk@psary.pl

NIP 625-20-79-978

6. Charakterystyka techniczna obiektu, do którego dostarczana będzie woda :
− Powierzchnia użytkowa i rodzaj lokali :
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
−

……………………………………
Wyposażenie sanitarnej obiektów (urządzenia zużywające wodę i
odprowadzające ścieki) :
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………

7. Proponowany termin rozpoczęcia poboru wody :
…………………………………………………………………..
8. Odbiór uzgodnienia :
− osobisty*
− wysłać drogą pocztową*
……………………………………………………………………
(podpis Wnioskodawcy)

9. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w
zakresie niezbędnym do realizacji niniejszego wniosku.
Należność za uzgodnienie uregulowana zostanie po otrzymaniu faktury.
Uwagi :
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………….
Załączniki :

1. 2 egzemplarze mapy do celów opiniodawczych w skali 1 : 1000 z zaznaczoną posesją będącą
2.
3.
4.

przedmiotem uzgodnienia (do nabycia w Starostwie Powiatowym w Będzinie Wydział Geodezji i
Kartografii, ul. Krasickiego 17, Będzin).
1 egzemplarz mapy z ewidencji gruntów.
Dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości (kserokopia aktu notarialnego/
wypisu z ksiąg wieczystych).
Decyzja o rejestracji podatnika podatku od towarów i usług (dla płatnika podatku VAT).

* niepotrzebne skreślić

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ w Psarach
DĄBIE UL. DOLNA 1 42-504 Będzin
tel./fax 32-360-16-70 tel. 32-360-16-71 e-mail zgk@psary.pl

NIP 625-20-79-978

…………………………………………………………………..
(podpis Wnioskodawcy)

Sprawdzono kompletność dokumentów :

……………………………………………………………..
Dąbie, dnia ………………………..
…………………………………………………………..
………………………………………………………….
(Wnioskodawca)

………………………………………………………….
………………………………………………………….
(Adres korespondencyjny)

Tel. : ………………………………………………..

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY
NA DOSTAWĘ WODY*/ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW*
z osobą fizyczną
Zwracam się z prośbą o zawarcie umowy na dostawę wody*/ odprowadzanie ścieków*
dla :
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………
Posesja podłączona jest bezpośrednio do miejskiej sieci wodociągowej : TAK*/NIE*
Planowane zużycie wody : …………………………………………… m³/dobę
Stan początkowy wodomierza : ……………………………………. m³
Rozliczenie od dnia : ………………………………………………………
Miejsce lokalizacji wodomierza : budynek*/ studzienka wodomierzowa*
Ścieki z posesji odprowadzane są do :
3. kanalizacji sanitarnej*
bezpośrednio
przez instalację innych użytkowników
4. zbiornika bezodpływowego typu szambo*

* niepotrzebne skreślić

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ w Psarach
DĄBIE UL. DOLNA 1 42-504 Będzin
tel./fax 32-360-16-70 tel. 32-360-16-71 e-mail zgk@psary.pl

NIP 625-20-79-978

Oświadczam, że jestem :
właścicielem posesji
współwłaścicielem posesji
zarządcą
dzierżawcą
…………………………………
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie
niezbędnym do realizacji niniejszego wniosku.
Załączniki :
1. Dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości (kserokopia
aktu notarialnego/wypisu z ksiąg wieczystych/ inny dokument potwierdzający stan
prawny nieruchomości).
2. Egzemplarz mapy do celów opiniodawczych w skali 1 : 1000 z zaznaczoną posesją
będącą przedmiotem zawarcia umowy – w celu opracowania załącznika graficznego
do umowy określającego granice eksploatacji (do nabycia w Starostwie Powiatowym
w Będzinie Wydział Geodezji i Kartografii, ul. Krasickiego 17, Będzin).

W przypadku nie dostarczenia powyższych załączników sprawa pozostaje bez biegu z
równoczesnym zamknięciem dopływu wody. Koszt ponownego uruchomienia dostawy
wody obciąża Usługobiorcę.

…………………………………………………………………….
(podpis Wnioskodawcy)

* niepotrzebne skreślić

