Dane wnioskodawcy

JZWiK S.A./TWT/1/1A

Jastrzębie Zdrój………...…20…..

…………………………………………
Nazwisko i Imię

…………………………………………
Adres zamieszkania (do korespondencji)

…………………………………………

Jastrzębski Zakład
Wodociągów i Kanalizacji S.A.
ul. Podhalańska 7
44-335 Jastrzębie Zdrój

Nr telefonu

…………………………………………
Nr PESEL

odbiór: osobiście / wysłać pocztą *

WNIOSEK
o przyłączenie do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej.
(dotyczy osób fizycznych)

Proszę o wydanie zapewnienia dostawy wody i odbioru ścieków oraz warunków przyłączenia do sieci
wodociągowej, kanalizacyjnej dla nieruchomości położonej przy:
ul……………………..………nr………..działka nr………..…………w………………………..……
Obiekt: a) budynek mieszkalny*
b) plac budowy*
c) działka rekreacyjna*
d) inny* (jaki)…………………………………………………
1.

Wnioskodawca jest* (nie jest*)właścicielem przedmiotowego obiektu.

2.

Przeznaczenie wody na cele:
a) bytowo-gospodarcze w ilości………………….……………….….. .m3/d
b) przewidywana maksymalna ilość potrzebnej wody……….……….. m3/d

3.

Maksymalna przewidywana ilość odprowadzanych ścieków bytowo-gospodarczych………………m3/d

4.

Charakterystyka techniczna obiektu, do którego doprowadzona będzie woda, z którego
odprowadzane będą ścieki:
a) powierzchnia użytkowa…………………….…powierzchnia działki ogółem……………….……..
w tym powierzchnia zabudowy……………….powierzchnia terenów zielonych………….…...….
b) wyposażenie sanitarne: umywalka………….(szt.) wanna………..…..(szt.)
natrysk……….(szt.) zlewozmywak…………(szt.) ubikacja……....….(szt.) bidet……….(szt.)

5.

Czy obiekt będzie posiadał instalację wewnętrzną zasilaną z urządzenia hydroforowego tak*/ nie*

6.

Sposób przygotowania ciepłej wody…………………………………………………….

7.

Pożądane parametry ciśnienia od…………do…………MPa w miejscu zabudowy wodomierza.

8.

Proponowany termin rozpoczęcia poboru wody…………………………………….

9.

Proponowany termin odprowadzenia ścieków……………………………………….

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej moich danych osobowych przez JZWiK S.A.
ul. Podhalańska 7, 44-335 Jastrzębie Zdrój w celu realizacji niniejszego wniosku.

…………………………………
czytelny podpis wnioskodawcy
Pouczenie:
Do wniosku należy dołączyć:
1. Mapa zasadnicza w skali 1:1 000/1:500* szt. 1.
2. Zaleca się, aby niniejszy wniosek wypełnić w sposób merytoryczny w obecności uprawnionego specjalisty (projektanta).
3. Dokument określający tytuł prawny do nieruchomości, której dotyczy wniosek.
*niepotrzebne skreślić
JZWiK S.A. informuje, że:
1. Administratorem zebranych danych osobowych jest JZWiK S.A. ul. Podhalańska 7, 44-335 Jastrzębie Zdrój. Dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) w celu realizacji niniejszego wniosku na usługę.
2. Dane będą udostępniane jedynie uprawnionym podmiotom, w okolicznościach przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach.
3. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
4. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji niniejszego zlecenia.

