Jaworzno, dnia

.

Wniosek o określenie warunków technicznych
przyłącza wodociągowego/przyłącza kanalizacyjnego*
Imię i nazwisko/Nazwa

Telefon / fax / e-mail

.

.
.

Adres
.

Dane obiektu podłączanego
Dotyczy: nowego obiektu, zmiany warunków zasilania*
a) budynek mieszkalny, b) gospodarczy, c) przemysłowy, d) inny*.............................................................

Adres obiektu podłączanego …………………………………………………………………………………….……………………………..

Dane techniczne przyłącza
Zapotrzebowanie na dostawę wody/odprowadzanie ścieków*
3

.............................m /miesiąc

Na potrzeby:
a) socjalno-bytowe, b) przemysłowe, c) produkcyjne, d) ppoż., e) inne*................................................

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie obejmującym imię, nazwisko, adres zamieszkania i numer telefonu przez
Wodociągi Jaworzno Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie ul. Świętego Wojciecha 34, 43-600 Jaworzno, w celach przesyłania ofert marketingowych
dotyczących produktów i usług własnych”

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

*niepotrzebne skreślić

Do wniosku należy dołączyć:
mapę zasadniczą w skali 1:500 / 1:1000
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością
Pełnomocnictwo*

.
(podpis wnioskodawcy)

OŚWIADCZENIE
O POSIADANYM PRAWIE DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ W CELU REALIZACJI BUDOWY PRZYŁĄCZY WOD-KAN

Imię i nazwisko / Firma …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adres zameldowania / Siedziba firmy…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adres do korespondencji………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(jeżeli inny niż zameldowania/siedziby)

PESEL ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
KRS / inny rejestr podmiotów gospodarczych……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
NIP/REGON ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............
1. Oświadczam, że posiadam tytuł prawny do korzystania z nieruchomości zlokalizowanej:
Miejscowość ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nr budynku…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Ulica ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Nr budynku / Nr działki …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Obręb ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Tytuł ten wynika z:

□ prawa własności
□ prawa współwłasności
□ umowy dzierżawy
□ umowy najmu
□ umowy użyczenia
□ użytkowania wieczystego
□ inne……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..
2. Przyjmuję do wiadomości, że złożenie oświadczenia niezgodnego z prawdą może spowodować
odpowiedzialność karną, przewidzianą w przepisach prawa zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego, również
w przypadku roszczeń osób trzecich wobec firmy Wodociągi Jaworzno Sp. z o. o. związanych z faktem zawarcia
umowy o przyłączenie do sieci wodociągowej/kanalizacyjnej z osobą, która nie posiadała tytułu prawnego do
wskazanej powyżej nieruchomości.
Administratorem Państwa danych osobowych są Wodociągi Jaworzno z siedzibą w Jaworznie (43-600) ul. Świętego Wojciecha 34. Państwa dane osobowe
będą przetwarzane w celu realizacji zapisów niniejszego oświadczenia. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych mogą Państwo znaleźć pod
adresem http://www.wodociagi.jaworzno.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1782&Itemid=1039

Zgodność ww. danych potwierdzam własnoręcznym podpisem.
Data: …………………………………………………………

………………………………………………………………………
Podpis Wnioskodawcy

