ZWiK.
Siemiatycze, dnia…………………..
…………………………………………
Imię i nazwisko/ nazwa

…………………………………………
…………………………………………
adres zamieszkania/siedziba

Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o.
ul. Armii Krajowej 26
17-300 Siemiatycze

…………………………………………
telefon

WNIOSEK
o warunki przyłączenia do sieci
Proszę o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej/kanalizacji
sanitarnej* nieruchomości położonej przy ul ………………….…………… w Siemiatyczach,
działka geod. nr ………….……..
1. Zapotrzebowanie na:
a) wodę – ……..m3/d
b) odprowadzenie ścieków - ……..m3/d
2. Rodzaj wodociągowej instalacji odbiorczej - …………………………………………
w tym wymagane ciśnienie - ………… MPa
3. Rodzaj ścieków – bytowo-gospodarcze/przemysłowe*.
4. Planowany termin rozpoczęcia poboru wody* …..................….. odprowadzania
ścieków* …………………………... .

Oświadczenie dotyczące tytułu prawnego do korzystania z w/w nieruchomości.
Posiadam tytuł prawny do korzystania z w/w nieruchomości, który wynika
z: prawa własności/prawa współwłasności/użytkowania wieczystego/umowy najmu/
umowy dzierżawy/umowy leasingu/umowy użyczenia/inne* ………………………………….
W przypadku posiadania prawa współwłasności:
- posiadam/y zgodę wszystkich współwłaścicieli do korzystania z w/w nieruchomości*,
- posiadam/y zgodę większości współwłaścicieli, powyżej 50% udziałów do korzystania
z nieruchomości*.
Oświadczam, że korzystam z nieruchomości o nieuregulowanym/ uregulowanym
stanie prawnym*.
- Przyjmuję/emy do wiadomości, że złożenie oświadczenia niezgodnego z prawdą może
spowodować odpowiedzialność przewidzianą w przepisach prawa, a w szczególności

odpowiedzialność finansową, również w przypadku roszczeń osób trzecich wobec
Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. z siedzibą w Siemiatyczach, związanych
z

faktem

zawarcia

umowy

z

osobą,

która

nie

posiada

tytułu

prawnego

do w/w nieruchomości.
-

Zobowiązuję/emy

się

do

niezwłocznego

informowania

Przedsiębiorstwa

Komunalnego Sp. z o.o. z siedzibą w Siemiatyczach o wszelkich zmianach
w zakresie tytułu prawnego do nieruchomości, w szczególności o utracie tytułu
prawnego, przy czym przyjmuję/emy do wiadomości, iż brak przekazania takiej
informacji może spowodować odpowiedzialność, w tym finansową, o której mowa
powyżej.

…………………………..

……………………………….

(data)

(podpis Wnioskodawcy)

Załączniki:
1. Mapa

sytuacyjna,

określającą

użytkowaną

nieruchomość

wraz

z istniejącą siecią wodociągową i kanalizacyjną oraz innymi obiektami
i urządzeniami uzbrojenia terenu.
2. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (o ile
wymagana jest odrębnymi przepisami).

*) właściwą odpowiedź podkreślić

