
*  pole obowiązkowe

1) odpowiedznie zaznaczyć/ podkreślić/ wypełnić

2) Dotyczy ścieków przemysłowych

3) Dotyczy ścieków bytowych, tj. ścieków z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej.

         proszę zaznaczyć właściwe

Podpis Wnioskodawcy

WNIOSEK 

o wydanie/ zmianę/ aktualizację 1) warunków przyłączenia do sieci wod.-kan.

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

             odpis z właściwego rejestru ( w przypadku przedsiębiorców) 

OŚWIADCZENIE

21. Oświadczam 1): 

             oświadczam, że zapoznałem/-am się z procedurą wydania warunków przyłączenia oraz informacją o przepisach dotyczących ochrony danych 

osobowych- dolączona do wniosku.  *

    ● Azot amonowy                     ….........................[mgNNH4/l]

    ● Azot azotynowy                   ….........................[mgNNO2/l]

    ● Fosfor ogólny                      ….........................[mg P/l]

19. Liczba RLM 3)

Ilość osób  ….........................

20. Do wniosku załączam* 1):

             plan zabudowy lub szkic sytuacyjny określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci oraz innych obiektów i sieci                                         

uzbrojenia terenu ( preferowana skala 1:500) *

    ● Zawiesina ogólna                ….........................[mg/l]

14. Obecne zaopatrzenie nieruchomości w wodę* 1):13. Wniosek dotyczy przyłączenia*1) :

15. Zapotrzebowanie na wodę*:

8. Rodzaj obiektu przyłączanego*:

9. Obręb* 10. Nr działki*

11. Status obiektu objetego wnioskiem1)*: 12. Ilość obiektów budowlanych/ ilość lokali mieszkalnych w 

budynku*: 

16. Deklarowane przeznaczenie wody*:

17. Ilość odprowadzanych ścieków*:

18. Jakość odprowadzanych ścieków 2)

    ● BZT5                                    ….........................[mgO2/l]

    ● CHZTCr                                 ….........................[mgO2/l]

DANE NIERUCHOMOŚCI

telefon    …....................................................

e-mail   …......................................................

NIP ( nie dotyczy osób fizcznych)    ….........................................

5. Miejscowość * 6. Ulica* 7. Nr budynku*

3. Sposób odbioru warunków:*

4. Pozostałe informacje:

Data  wniosku*

DANE PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI

1. Imię i nazwisko/ Nazwa firmy:*

Gniewińskie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o.

Kostkowo, ul. Wejherowska 24, 84-250 Gniewino

tel./fax 58 670 66 55, e-mail: biuro@gpk-kostkowo.pl, www.gpk-kostkowo.pl

Data  wpływu

2. Adres zamieszkania/ siedziby podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci:*

adres do korespondencji................................................................. na ardes e-mail ...............................................................................

budynek mieszkalny jednorodzinny

budynek mieszkalny wielorodzinny

inny .................................................

istniejący projektowany

do sieci wodociągowej

do sieci kanalizacji sanitarnej

nieruchomość posiada własne ujęcie(a) wody w ilości................................................................

nieruchomość nie posiada własnego ujęcia wody

nieruchomość posiada wodę: gminną/ inną ..........................................................................1)

Qdśr [m3/d]* …................... Qhmax [m3/h]* …................... qs [m3/h]*(wg PN-92/B-01706) …....................

na cele bytowo- gospodarcze na cele przemysłowe na inne cele ................................

● bytowych Qdśr [m3/d] …................... ● przemysłowych Qdśr [m3/d] …...................


