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Do
Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji „Nysa” Spółka z o.o.
ul. Boh. Getta 1a

59-900 Zgorzelec

WNIOSEK
zapewnienia dostaw wody i odprowadzania ścieków
Nazwisko i imię / Nazwa……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
Adres zamieszkania / Siedziba……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………..
NIP/PESEL ………………………………………………..REGON……………………………………….
Telefon kontaktowy ………………………………… Nr Księgi Wieczystej ………………………………
Proszę o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej dla nieruchomości
położonej przy ul…………………………………………………………………………….
- o charakterze ……………………………………………………………………………………………….
( mieszkalnym, jedno lub wielorodzinnym, handlowym, usługowym, produkcyjnym )

(działka nr………………………………….).
1.

Przeznaczenie wody na cele………………………………………………………………………………
a) woda do celów gospodarczych .....................................m3/d
b) woda do celów przemysłowych ....................................m3/d

2.

Ilość odprowadzanych ścieków
a) ścieki bytowe…………………………………m3/d
b) ścieki przemysłowe…………………………. m3/d
skład ścieków:
(wypełnić w przypadku ścieków

BZT5 ……………………....................................................................

ChZT………………………………………………………………….
zawiesina ogólna………………………………………………………
substancje ekstrahujące się eterem
naftowym………………………………………………………………
azot ogólny…………………………………………………………….
metale ciężkie…………………………………………………………..
pH……………………………………………………………………...
temperatura…………………………………………………………….
3. Charakterystyka techniczna obiektu, do którego doprowadzona będzie woda, z którego odprowadzane
będą ścieki:
przemysłowych)

a) powierzchnia użytkowa……………………………………………………………. m2
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b) wyposażenie sanitarne:
- umywalka……………………….szt.
- wanna…………………………...szt.
- natrysk………………………….szt.
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- zlewozmywak…………………..szt.
- ubikacja…………………………szt.
- ………………………………….szt.

- sposób przygotowania ciepłej wody:
a) w mieszkaniu……………………
b) poza mieszkaniem
4. Ilość zamieszkałych / zatrudnionych osób…………………………………………………………..
5. Powierzchnia działki ogółem………………………………………………………………………... m2
w tym: powierzchnia zabudowy………………………………………………………………… m2
powierzchnia terenów zielonych…………………………………………………………m2
6. Proponowany termin rozpoczęcia poboru wody……………………………………………………….
OŚWIADCZENIE – Akceptacja poniższych warunków jest podstawą realizacji niniejszego wniosku.
PWiK „NYSA” Sp. z o.o. informuje, że:
1. Administratorem zebranych danych osobowych jest PWiK „NYSA” Sp. z o.o. w Zgorzelcu z siedzibą przy ul. Bohaterów Getta 1a, 59-900 Zgorzelec
2. Dane będą przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922) w celu realizacji i archiwizacji
niniejszego wniosku na usługę.
3. Dane będą udostępniane jedynie uprawnionym podmiotom, w okolicznościach przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach.
4. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do ich treści i poprawiania.
5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji niniejszego wniosku.
Odbiorca usług wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu podjęcia przez Przedsiębiorstwo niezbędnych działań związanych z zawarciem i
wykonywaniem umów wchodzących w zakres przedmiotowy działalności Przedsiębiorstwa. Odbiorca usług ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich
uzupełniania, uaktualniania i sprostowania.

…………………………………………….
Data i podpis składającego wniosek
Wymagane załączniki:
1. Dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości
2. Mapa sytuacyjno – wysokościowa z zaznaczoną działką (obrys działki kolorem innym niż czarny)
3. W przypadku firmy odpis KRS lub wydruk CEIDG.
Ustalenia i uwagi przyjmującego wniosek:
Załączniki

Potwierdzenie przyjmującego Wniosek

Nr 1
Nr 2
Nr 3
Przedsiębiorstwo zapewnia, że montowane oraz przekazywane przez nas materiały posiadają
wymagane przepisami prawa certyfikaty i atesty.
Data i podpis przyjmującego Wniosek:……………………………………………………………

