Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bochni Spółka z o.o.
Zarejestrowana – Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie
XII Wydział Gospodarczy krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000095395
NIP 868 – 000 – 15 – 10
Regon 850493898 Kapitał Udziałowy 47 597 000,00 PLN

Telefon kontaktowy Wnioskodawcy

Bochnia, dnia …………………..

….…………………….

WNIOSEK
Dotyczy:

wydania warunków technicznych przyłączenia do sieci:

- wodociągowej
(zaznaczyć X)

- kanalizacyjnej
(zaznaczyć X)

obiektu zlokalizowanego w ……………………. przy ul. …………………………………….
działka nr: …………………………
Imię i nazwisko:

…..……………………………………………………..

/nazwa instytucji ubiegającej się o przyłączenie

…………………………………………………………
NIP Wnioskodawcy:

…………………………………………………………

Adres do korespondencji:

..………………………………………………………..

Adres obiektu przyłączanego

…………………………………………………………

Przeznaczenie obiektu:

…………………………………………………………

Charakterystyka działalności:

……………………………………….…..…………….

Woda będzie zużywana na cele:

- budowa

( zaznaczyć X )

- bytowo gospodarcze
- produkcyjne (jakie) …………………………………
…………………………………………………………
- inne ………………………………………………….
…………………………………………………………
w ilości:
średnio na dobę - ………………. m3
max/dobę

- ………………. m3
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Przewidywane ilości osób korzystających z wody w przypadku budynku (lokalu)
mieszkalnego, będzie wynosić:

- ……………..

Przewidywany charakter ścieków:

- ścieki bytowe

-

(zaznaczyć X)

- ścieki przemysłowe -

Stan prawny użytkownika w stosunku do obiektu przyłączanego: ……………………………
Obiekt:

-………………………………….

(nowobudowany, istniejący, projektowany, adaptacja budynku)

Przewidywany termin rozpoczęcia poboru wody lub/i zrzutu ścieków ……………………...
(miesiąc i rok)

……………………………………………….
(podpis wnioskodawcy)

Załączniki:
•
•

•

1 egz. aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa rejonu lokalizacji istniejącego/
projektowanego budynku w skali 1:500,
kopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania
z nieruchomości (działka, której dotyczy wniosek), a w przypadku, gdy nieruchomość ma
nieuregulowany stan prawny dokument uprawniający do korzystania z nieruchomości (wypis
z rejestru gruntów, wypis z KW),
w przypadku, gdy przyłączenie nieruchomości wymaga budowy sieci wodociągowej i/lub
kanalizacji sanitarnej – wypis i wyrys z rejestru gruntów.

Termin wydania warunków do 30 dni od daty złożenia wniosku.
Informacje odnośnie uzgodnień można uzyskać w Dziale Technicznym tel. 14 614 95 15.
Należy wypełnić wszystkie pozycje wniosku.
Zamieszczone we wniosku dane nie mają cech osobowych, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia
29.08.1997r. o ochronie danych osobowych.
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