............................................., dnia ..........................
.....................................................
Imię i nazwisko/nazwa
.....................................................
Adres zamieszkania
.....................................................
tel. kontaktowy: ...............................
Preferowany sposób odbioru dokumentu¹ :
 osobisty w siedzibie Zakładu
 poczta

Gminny Zakład Gospodarki Ściekowej w Wieprzu
ul. Centralna 5, 34-122 Wieprz

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY
Zwracam się o zawarcie umowy o odprowadzanie ścieków z nieruchomości:
............................................................................................................................................................
Adres, nr działki, obręb

...........................................................................................................................................................
do sieci kanalizacji sanitarnej.
1. Charakterystyka rodzaju odprowadzonych ścieków:
rodzaj: bytowe, przemysłowe *
w przypadku przemysłowych odbiorców usług należy dodatkowo dołączyć stosowne dokumenty
i zezwolenia na odprowadzanie ścieków do kanalizacji sanitarnej (pozwolenie wodno-prawne).
2. Charakterystyka techniczna obiektu z którego będą odprowadzane ścieki:
a. planowane przeznaczenie budynku/ obiektu .........................................................................
...................................................................................................................................................
mieszkalny, usługowy (wynajem pokoi, sklep, itp.), gastronomia, działalność produkcyjna

b. powierzchnia użytkowa budynku/ obiektu ........................................................................
c. rodzaj lokali:
część mieszkalna -...........................................................................................................
określić ilość osób mieszkających lub przewidzianych do zamieszkania

część usługowa - ............................................................................................................
rodzaj usług, ilość osób zatrudnionych, ilość miejsc

d. wyposażenie obiektu (lokali) w urządzenia odprowadzające ścieki:
np. kuchnia, łazienka, pralnia, basen inne

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

3. Sumaryczna ilości odprowadzonych ścieków:
Q śr. dob ....................m3 ; Q miesięczne ........................m³
4. Oświadczam, że występuje/nie występuje* zmiana funkcji użytkowej lokalu w stosunku do
wydanych warunków technicznych.
5. Rozliczenie za odbiór z nieruchomości ścieków bytowych będzie się odbywać .
a/ z uwzględnieniem ilości dostarczanej wody przez Gminny Zakład Wodociągów
w Wieprzu wg wskazań wodomierza,*
b/ z uwzględnieniem poboru wody z innych źródeł wg wskazań wodomierza,*
c/ z uwzględnieniem poboru wody bezpowrotnie zużytej wg wskazań wodomierza, *
d/ według wskazań urządzenia pomiarowego*.
e/ w oparciu o ryczałt na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
Stan wodomierza nr …………………… na dzień …………………… wynosi ………….…m³.
6. W przypadku zmiany umowy należy podać powód:
………………………………………………………………………………………………………

Zgodnie z art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informuje, iż;

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gminny Zakład Gospodarki Ściekowej w Wieprzu, Ul. Centralna 5,
34-122 Wieprz.

2. Dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z procedurą zawarcia umowy o odprowadzanie ścieków z
obiektów podłączonych do sieci kanalizacyjnej.
3.

Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawienia.

4.

Posiadanie danych osobowych jest niezbędne w celu zawarcia umowy o odprowadzanie ścieków.

………………………………
podpis wnioskodawcy
Zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych w celach związanych z procedurą zawarcia umowy o odprowadzanie ścieków z obiektów podłączonych do sieci
kanalizacyjnej..

………………………………
podpis wnioskodawcy
ZAŁĄCZNIK:
1. Oświadczenie potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości, której dotyczy wniosek odpowiednie zaznaczyć
*- niepotrzebne skreślić

