WNIOSEK O WYDANIE WARUNKÓW
NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI
SANOCKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O. O.; UL. JANA PAWŁA II 59, 38 – 500 SANOK

Numer sprawy …………………………

WNIOSKODAWCA
.....................................................................
Imię i nazwisko/Nazwa instytucji

.....................................................................
Ulica/Nr domu, lokalu

.....................................................................
Kod pocztowy/Miejscowość

.....................................................................
Telefon kontaktowy

WNIOSEK
o wydanie warunków na przyłączenie do sieci: wodociągowej/ kanalizacji sanitarnej

Zwracam się z prośbą o określenie warunków technicznych na przyłączenie do sieci (postawić znak x):

□ wodociągowej

□ kanalizacji sanitarnej

□ istniejącego, □ projektowanego budynku (obiektu) ………………………………………………….., zlokalizowanego
w …………………………, przy ulicy …………………………, nr ………., na działce o numerze ewid. ………………..
Przeznaczenie wody: …………………………………………………………………………………………………………
Charakterystyka odprowadzanych ścieków: ………………………………………………………………………………….

Warunki (postawić znak x):

□ przesłać pocztą □ Wnioskodawca odbierze osobiście

Sanok, dnia …………………………

……………………………..
/czytelny podpis/

Załączniki:
1) Aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczoną lokalizacją budynku (obiektu).
2) Oświadczenie o przedmiocie statusu prawnego w stosunku do nieruchomości.
3) Zgoda Urzędu Gminy Sanok/Urzędu Miasta i Gminy Zagórz* na podłączenie sieci/przyłącza* do gminnej sieci
wodociągowej rozdzielczej i/lub zbiorczej kanalizacji sanitarnej.
*) niepotrzebne skreślić

Brak wymaganych do wniosku dokumentów pozostawia wniosek bez dalszego biegu.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dostępna jest w biurach Przedsiębiorstwa, na stronie internetowej www.spgk.com.pl lub po zeskanowaniu kodu

OŚWIADCZENIE W PRZEDMIOCIE
STATUSU PRAWNEGO W STOSUNKU DO NIERUCHOMOŚCI
SANOCKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O. O.; UL. JANA PAWŁA II 59, 38 – 500 SANOK

Sanok, dnia …………………………

Ja, niżej podpisany/a
....................................................................................................................
Imiona i nazwisko/Nazwa instytucji

zamieszkały
....................................................................................................................
Dokładny adres

OŚWIADCZAM, że jestem (postawić znak x):

□ właścicielem,
□ współwłaścicielem,
□ zarządcą,
□ najemcą,
□ dzierżawcą,
□ inne .…………………………………………………………………………………………………………………..
nieruchomości zlokalizowanej w …………………………………………………………………………………………….
(dokładny adres)

na działce o numerze ewidencyjnym …………………………………………………………………………………………

W przypadku nieuregulowanego statusu prawnego w stosunku do nieruchomości w chwili składania niniejszego oświadczenia inwestor zobowiązuje się do
przedłożenia stosownych dokumentów potwierdzających prawo własności podczas zawierania umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków.
Świadomy/a odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdy zgodnie z art.233 Kodeksu Karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych
zamieszczonych powyżej.

……………………………………………………………..

/czytelny podpis/

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dostępna jest w biurach Przedsiębiorstwa, na stronie internetowej www.spgk.com.pl lub po zeskanowaniu kodu

