
                  PWiK w Hajnówce                                                                          ISO 9001 / ISO 14001  

........................................ Hajnówka, dnia .....................................
            (imię i nazwisko) 

........................................ 
         (adres zamieszkania) 

........................................ 

........................................ 
          (telefon kontaktowy) 

Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji Sp. z o.o. 

17-200 Hajnówka ul. Słowackiego 29 

Wniosek o określenie warunków technicznych przyłączenia do sieci wod.-kan.

Zwracam  się  z  prośbą  o  wydanie  warunków  technicznych  dotyczących  przyłącza

wodociągowego / i kanalizacji sanitarnej* dla potrzeb projektowanego / istniejącego* budynku

mieszkalnego / usługowo-handlowego* / inny .......................................................... * położonego

w ................................................ przy ul. ..................................................... nr geod działki ...........

1. Zapotrzebowanie na wodę (lub 150dm 3/d x ilość osób): ..............................................................

2. Ilość odprowadzanych ścieków (lub 150dm 3/d x ilość osób): ......................................................

3. Rodzaj ścieków:         socjalno – bytowe*,          przemysłowe*,           technologiczne*,

4. Skład odprowadzonych ścieków: …..............................................................................................

Oświadczam, że jestem: .................................................................... wyżej wymienionej posesji i

w załączeniu przedkładam odpis tego tytułu prawnego. 

Wydane warunki: 

odbiorę osobiście*,     proszę o wysłanie pocztą na adres: ..............................................................*

Załączniki: 

-  aktualna  mapa  zasadnicza  lub  mapa  jednostkowa  przyjęta  do  państwowego  zasobu
geodezyjnego i kartograficznego, 
- dokument potwierdzający tytuł  prawny do korzystania z nieruchomości  lub wypis z rejestru
gruntów obszaru objętego inwestycją
- ....... ... .. ... .. . .. . . .. . .. . .. .. .. .. . . .. .. . .. .. .. . .. . .. . . ... .. . .. .. . .. . . .. . .. . .. . .. .. .. .. . .. . . .. . . .. .. . .. . .. . . .. .

*- niepotrzebne skreślić

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej moich danych osobowych przez PWiK Sp. o.o. w

Hajnówce przy ul.  Słowackiego 29 w celu  archiwizacji  i  realizacji  niniejszego wniosku /  umowy oraz  do celów

statystycznych i  marketingowych.  Jednocześnie  przyjmuję  do wiadomości,  że  mam prawo żądania  informacji  o

zakresie przetwarzania moich danych osobowych, prawo dostępu do terści danych, uzupełniania,  uaktualniania i

sprostowania  danych,  gdy są one niekompletne,  nieaktualne  lub nieprawdziwe.  Mam prawo również  wniesienia

sprzeciwu wobec sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych w wymienionym celu.

________________________

podpis Wnioskodawcy
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