Kostrzyn, dnia ..............................
Inwestor ..............................................................................................
/imię i nazwisko/

Adres zameldowania:
ulica/osiedle ........................................................................................
kod pocztowy, miejscowość ................................................................
telefon………………………………………………………...……………..
e-mail...................................................................................................
PESEL…..…………………………, NIP ..……………....……..………...
/przedsiębiorstwa, instytucje ,itp./

Urząd Miejski w Kostrzynie - Zakład Komunalny
ul. Poznańska 2
62-025 Kostrzyn
Zlecenie określenia warunków technicznych przyłączenia nieruchomości
do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej.
1. Rodzaj lub nazwa obiektu :

□

planowany

□

istniejący

□ budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący jednolokalowy
□ budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego dwulokalowego
□ budynku mieszkalnego wielorodzinnego (określić ilość mieszkań)
*………………………...............................................................................................................

□

innego (określić rodzaj np. przedsiębiorstw, instytucji itp.)
*………………………………………………………………………………………...………………

□

działka budowlana

2. Rodzaj inwestycji:

□ budowa sieci wodociągowej
□ budowa sieci kanalizacyjnej
□ budowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej
□ budowa przyłącza wodociągowego
□ budowa przyłącza kanalizacyjnego
□ budowa przyłącza wodociągowo – kanalizacyjnego
3. Lokalizacja obiektu (adres nieruchomości, numer działki):
…………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………..……………………………………

4. Tytuł prawny wnioskodawcy do obiektu1:
………………………………………………………………….………………………………
………………………………………………………………….………………………………
…………………………………………..
(podpis Inwestora)

Załączniki:
1. Dokument stwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, której wniosek dotyczy – odpis
z księgi wieczystej.
2. Aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 (1:1000) - 2 szt. z zaznaczeniem lokalizacji
względem istniejącej sieci wodociągowo - kanalizacyjnych oraz innych obiektów i urządzeń
uzbrojenia terenu.
3. Kwestionariusz dotyczący ilości pobranej wody i odprowadzonych ścieków.
4. Obowiązek informacyjny.

Oświadczenie:
Na podstawie art. 6 ust.1 lit. a, b, c, d, e oraz art. 9 ust. 2 lit. a, b, c, g, j Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27.04.2016 r. (Dz. Urz. UE. L
Nr 119, str. 1 ) zwane RODO, ja niżej podpisana/y

…………………….…………………………………………………………………...………..
/imię i nazwisko/

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie zlecenia określenia warunków
technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i lub kanalizacyjnej przez Zakład
Komunalny w Kostrzynie – jednostkę organizacyjną Gminy Kostrzyn, zgodnie z warunkami określonymi
w Obowiązku Informacyjnym stanowiącym załącznik do niniejszego Zlecenia.
Kostrzyn, dnia …………………….……………………………..
(podpis Inwestora)

Upoważnienie:
Ja/My, niżej podpisana/y/i,………………………………………………………………………………………
/imię i nazwisko/

upoważniam/y p. …………………………………………………………………………………………………
/imię i nazwisko/

zamieszkałą/ego w ………………………………………………………………………................................
/adres/

legitymującą/ego się dowodem osobistym nr ………………..…………………… do odbioru warunków
technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
……………………………………………………
(podpis Inwestora)

Formularz uaktualniono w dniu 02 października 2019 r.

1

Pod pojęciem tytuł prawny do korzystania z obiektu przyłączonego do sieci należy rozumieć:
- własność - odpis z księgi wieczystej ,
- użytkowanie wieczyste - odpis z księgi wieczystej,
- użytkowanie - umowa pomiędzy właścicielem a użytkownikiem, odpis z księgi wieczystej właściciela,
- najem - umowa najmu,
- dzierżawa - umowa dzierżawy.

