DR2

Miejskie
Przedsiębiorstwo
Wodociągów
i Kanalizacji sp. z o.o.
ul. Fabryczna 10
41-404 Mysłowice

WNIOSEK O WYDANIE WARUNKÓW
TECHNICZNYCH PRZYŁĄCZENIA
NIERUCHOMOŚCI DO SIECI
WODOCIĄGOWEJ
(data wpływu, numer kancelaryjny)

WNIOSKODAWCA – WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI
1. Imię i nazwisko/ nazwa firmy *

NIP (dotyczy osób prawnych)

2. Adres

Nr telefonu/e-mail

DANE DO WYDANIA WARUNKÓW TECHNICZNYCH
1. Numer geodezyjny działki
2. Adres nieruchomości do przyłączenia

3. Zapotrzebowanie na dostawę wody
w ilości ………………………. m3/miesiąc
na potrzeby * ❑ socjalno-bytowe
❑ przemysłowe
❑ inne: …………………………………….

❑ produkcji spożywczej

❑ p.poż

4. Charakterystyka obiektu/ów, którego dotyczy wniosek:
a)

powierzchnia działki ogółem……………………………………………………………………. (m 2),

b)

powierzchnia użytkowa budynku…………………………………………………………….. (m 2),

c)

obiekt: ❑ istniejący ❑ projektowany o charakterystyce*:
❑ budynek mieszkalny ❑ niemieszkalny ❑ przemysłowy ❑ inny* ……………………………………………………………………………………………….

d)

wyposażenie sanitarne obiektu/ów*
❑ umywalka…………………...(szt.) ❑ wanna……………..(szt.) ❑ natrysk…………………(szt.)
❑ zlewozmywak………………(szt.) ❑ ubikacja……..……(szt.) ❑ inne……………………………………………………………………………………………………..

e)

sposób przygotowania ciepłej wody…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

5. Ilość ❑ zamieszkałych ❑ zatrudnionych osób*: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
6. Proponowany termin rozpoczęcia poboru wody ……………………………………………………………………………………………………………………………………….…….
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez MPWiK Mysłowice dla rozpatrzenia i realizacji WNIOSKU.
 Wyrażam zgodę na wykorzystywanie mojego numeru telefonu przez MPWiK Mysłowice do kontaktów związanych z rozpatrzeniem i realizacją WNIOSKU.
 Wyrażam zgodę na wykorzystywanie mojego adresu mailowego przez MPWiK Mysłowice do kontaktów związanych z rozpatrzeniem i realizacją WNIOSKU.
 Zapoznałem/łam się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w MPWiK Mysłowice.*

……………………………………………………..….
(data i czytelny podpis wnioskodawcy)
Do wniosku należy dołączyć:
•
•
•

aktualną mapę zasadniczą z nakładką SUE (sytuacja, uzbrojenie, ewidencja) – 2 szt. w skali 1:500 lub 1:1000.
kserokopię dokumentu potwierdzającego prawo do dysponowania nieruchomością (akt notarialny, wypis z rejestru gruntu, wypis z księgi wieczystej).
odpis z właściwego rejestru wskazujący sposób reprezentacji podmiotu – dotyczy osób prawnych.

Informacje pomocnicze:
Do obliczeń zapotrzebowania na cele socjalno-bytowe przyjmuje się następujące dane wyjściowe:
4,5 m3 /miesiąc /osobę – budynki jednorodzinne
3 m3 /miesiąc /osobę – budynki wielorodzinne
V = ilość osób x …………… (4,5 m3 lub 3 m3) = …………… m3 /miesiąc

Pouczenie:
*zaznaczyć właściwe / uzupełnić

