Sulejówek dn. ..............………………….

WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI
Imię i nazwisko…………………………………………………………………………………
Adres zamieszkania/siedziby…………………………………………………………………...
Adres do korespondencji……………………………………………………………………….
Telefon………………………………………………………………………………………….

WNIOSEK
o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci:
- wodociągowej
□
- kanalizacji sanitarnej
- kanalizacji deszczowej

□
□

dla ……………………………………………………………………………………………
(istniejącego / projektowanego budynku mieszkalnego / produkcyjnego)

położonego w Sulejówku przy ul. …………..........................................nr ………………….
(działka nr …………………, obręb …………………..)
Określenie ilości przewidywanego poboru wody ............................................................... m3/miesiąc.
Określenie przewidywanej ilości odprowadzanych ścieków i ich rodzaju (w przypadku odprowadzania
ścieków, które powstają w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej, należy określić jakości
odprowadzanych ścieków oraz rodzaj zastosowanych lub planowanych do zastosowania urządzeń
podczyszczających)……………..……………….................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
Wskazanie
planowanego
terminu
rozpoczęcia
poboru
wody
i
dostarczania
ścieków
...............................................................................................................................................................................
Przyjmuję do wiadomości, iż:
1) administratorem danych osobowych jest Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sulejówku z siedzibą przy
ul. Wodociągowej 10, 05-070 Sulejówek,
2) podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art.23 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia1997 r. o
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 poz. 922),
3) dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu załatwienia wniosku i udostępniane jedynie podmiotom
upoważnionym na podstawie przepisów prawa,
4) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości
załatwienia wniosku
5) mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawienia.
.............................................................
Data

.....................................................................
Podpis Wnioskodawcy

Załączniki:
1.
2.
3.
4.
VERTE

W przypadku osób prawych odpis z właściwego rejestru wskazującego na sposób reprezentacji
podmiotu.
Aktualna mapa poglądowa budynki do dwóch lokali.
Plan zagospodarowania terenu dla budynków wielolokalowych (powyżej dwóch lokali).
Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

MZWiK w Sulejówku
Druk nr 01 – DT

OŚWIADCZENIE
O
POSIADANYM
PRAWIE
NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE

DO

DYSPONOWANIA

DLA POTRZEB REALIZACJI PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO LUB KANALIZACYJNEGO, PODPISANIA UMOWY, ZMIANY
UMOWY

Ja, niżej podpisany(a):
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(imię i nazwisko osoby ubiegającej się o wydanie warunków technicznych na przyłącze wodociągowe lub kanalizacyjne lub zmianę umowy)

NUMER PESEL / NIP ....................................................................................................
zamieszkały(a):..........................................................................................................................................................................................................................................................
(dokładny adres)

po zapoznaniu się z art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane
(Dz.U.2019.0.1186 z późn.zm)
oświadczam, że posiadam prawo do dysponowania nieruchomością oznaczoną w ewidencji
gruntów
i budynków jako działka (i) nr ……………………………………………. w obrębie
ewidencyjnym …………………………………… przy ul. ……………………………………
nr…………………..na cele budowlane, wynikające z tytułu:
1) własności,
2) współwłasności,
3) użytkowania wieczystego,
4) trwałego zarządu1,
5) stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienie do wykonania robót i obiektów
budowlanych1
………………………………………………………………………………………………………..

wynikające z następujących dokumentów2 potwierdzających powyższe prawo do
dysponowania
nieruchomością
na
cele
budowlane
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że wszelkie ewentualne roszczenia pozostałych
współwłaścicieli
w zakresie realizacji przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego załatwię we własnym
zakresie.
Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy,
zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość
danych, zamieszczonych powyżej.
......................................................................
(miejscowość, data)

1

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

Należy wskazać właściciela nieruchomości
Należy wskazać dokument, z którego wynika tytuł do dysponowania nieruchomością na cele budowlane np. nr
aktu notarialnego lub nr księgi wieczystej
2

