Nr nabywcy:
Uwaga: prosimy wypełnić wniosek czytelnie literami drukowanymi !

WNIOSKODAWCA (INWESTOR):

Imię i nazwisko / Nazwa Przedsiębiorcy:
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

Potwierdzenie wpływu wniosku:

Adres zamieszkania / Siedziba Przedsiębiorcy:
..........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

Adres do korespondencji, na który należy wysłać warunki techniczne / informację :
………………............................................................…………………………………………………………………………………………………………...
(Kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu/mieszkania)

Telefon do kontaktu: ……………….……..........…………………………
Adres e-mail:

WNIOSEK
o wydanie warunków technicznych / informacji o możliwości przyłączenia
nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej
Proszę o wydanie przez Wodociągi Krośnieńskie*:

□ warunków technicznych,
□ informacji o możliwości,
przyłączenia nieruchomości do sieci: *

□ wodociągowej,

□ kanalizacji sanitarnej.

1. Lokalizacja nieruchomości:
Gmina: ……………………….……………..…………………, miejscowość: …………………….…….……………………..…………… ,
ulica: ……………………………………………..…………, nr domu: ……………..………., nr działki: ................................................. .
2. Typ obiektu:

□ istniejący,

□ projektowany.

3. Przeznaczenie (wykorzystanie) obiektu, który ma być przyłączony do sieci:*

□ zabudowa jednorodzinna /zabudowa zagrodowa
□ zabudowa wielorodzinna
□ kawiarnia/ bar/ restauracja
□ obiekt biurowy
□ obiekt handlowy
□ usługowy
□ inne (jakie?) ........................................................................................................................................................................
4. Posiadany tytuł prawny do nieruchomości: *

□własność, □współwłasność, □użytkowanie wieczyste,
□dzierżawa,
□umowa o wykonawstwo,
□stan prawny nieuregulowany, ponieważ: ................................................................................................................................................................ ,
□nie posiada tytułu prawnego do nieruchomości.
5. Charakterystyka techniczna obiektu:
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- powierzchnia użytkowa nieruchomości ..................................... m2 ,
- liczba zamieszkałych / zatrudnionych osób: .................................. ,

- planowany termin rozpoczęcia poboru wody i dostarczania ścieków: ……………………………… ,

□ TAK

- nieruchomość posiada własne ujęcie wody (studnię)*:

□ NIE

6. Zapotrzebowanie na wodę: *

Przeznaczenie pobieranej wody:

Maksymalne dobowe
zapotrzebowanie
na wodę:

Średniodobowe
zapotrzebowanie
na wodę:

Maksymalne godzinowe
zapotrzebowanie
na wodę:

Qd max [m3/doba ]

Qd śr [m3/doba ]

Qh max [dm3/godzina ]

na cele socjalno-bytowe (do spożycia):
na cele technologiczne (do produkcji):
na cele inne:

na cele
przeciwpożarowe:

Maksymalne
sekundowe
zapotrzebowanie
na wodę:

Q p.poż max [dm3/s ]

Projektowane rozwiązania techniczne instalacji przeciwpożarowej:

□ hydrant zewnętrzny
□ hydrant wewnętrzny: ilość sztuk: .............. , średnica hydrantu .....................
□ zbiornik na wodę do celów przeciwpożarowych

7. Rodzaj i ilość odprowadzanych ścieków: *
Charakter odprowadzanych ścieków:

Maksymalna dobowa ilość odprowadzonych ścieków

Qd max [m3/doba ]
bytowe
przemysłowe

Projektowane urządzenia podczyszczające wytwarzane ścieki przemysłowe: ……………..........................……………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..............…………………….

8. Wielkość ładunku zanieczyszczeń ścieków przemysłowych:
Lp.

Wskaźnik zanieczyszczenia

Planowane
wartości (Zd)

Jednostka

1.

Zawiesiny ogólne

2.

Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZTCr)

mg O2/l

3.

Pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5)

mg O2/l

4.

Azot ogólny

5.

Fosfor ogólny

mg P/l

6.

Metale ciężkie:

mg/l

mg/l

mg NNH4/l

7.
8.
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Załączniki do wniosku:
1. Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci wodociągowej lub
kanalizacyjnej oraz innych obiektów i uzbrojenia terenu. Tworząc szkic należy pamiętać, że nowe przyłączenie obiektu może
nastąpić tylko do istniejących sieci będących w posiadaniu Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego Sp. z o.o. w Krośnie.
Rekomendujemy sporządzenie ww. szkicu na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
2. Zgoda przedstawiciela Gminy zezwalającą na włączenie się do urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych zlokalizowanych
na jej terenie w przypadku inwestycji realizowanych poza obszarem Gminy Miasta Krosno. Zgoda taka nie jest wymagana dla
inwestycji prowadzonych na terenie gminy Korczyna oraz Miejsce Piastowe.
Uwaga: brak wymaganych do wniosku załączników pozostawia ten wniosek bez rozpatrzenia.

Klauzula informacyjna:
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO), niniejszym informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o.. Może Pani/Pan skontaktować się z nami pisząc na adres: ul. Fredry 12, 38-400 Krosno lub
z powołanym przez nas Inspektorem ochrony danych osobowych, pisząc na adres: iod@mpgk.krosno.pl .
Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe na potrzeby związane z wydawaniem warunków technicznych i odpowiedzi na złożony wniosek
(art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji procesu wydawania warunków
technicznych i odpowiedzi na złożony wniosek. Pani/Pana dane osobowe będą przez nas przetwarzane do 5 lat od wydania warunków
technicznych lub złożenia wniosku. Pani/Pana dane osobowe przekazywać będziemy do firm obsługujących nas w zakresie teleinformatycznym,
prawnym oraz podmiotom uprawnionym do dostępu do danych, na podstawie przepisów prawa.
Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do:
1) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2) sprostowania (poprawiania) swoich danych;
3) usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
4) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
5) przenoszenia danych;
6) wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Krosno, dn. …………...……..

............................………………………………......……………………..

Potwierdzam/y/ powyższym własnoręcznym podpisem
prawdziwość danych, zamieszczonych w tym wniosku
*/dokonać właściwego wpisu lub skreślenia
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