
 

 

 

 

         Sompolno, ………………………… 

…………………………………… 

 nazwa Zleceniodawcy  

Adres……………………………………. 

…………………………………………… 

telefon ……………………………………     

NIP/PESEL………………………………                   

E-MAIL (podając adres e-mail będziesz miał możliwość otrzymywania informacji                
o stanie złożonego wniosku lub sprawdzenia go na stronie www.puksompolno.pl)   
                             

                     
  ODBIÓR*       osobiście                listownie 

 

Z L E C E N I E 
Wykonania usługi wydania opinii/aktualizacji opinii* o możliwości podłączenia istniejącego           planowanego        * 

  BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO INNEGO NIŻ WOLNOSTOJĄCY         

(liczba lokali)* ……….………….…….. 

BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO (liczba lokali)* …….…………………..………. 

OBIEKTU INNEGO (określić rodzaj)* ……………………….………………………………………….….... 

do sieci:  

wodociągowej 

kanalizacji sanitarnej  

kanalizacji deszczowej  

Adres budynku (lub działki): miejscowość …………………………..……., ul. …………...………………….…………, nr. …... 

działka nr. geod. ………………………………………………………….…., arkusz …………..………………………………….. 

Ilości wody i ścieków*  

1. woda – zapotrzebowanie średnie dobowe  Qdśr i przepływ obliczeniowy qs na cele: 

• bytowe                   Qdśr [m3/d]……………… qs [dm3/s]……………………. 

• przemysłowe  Qdśr [m3/d]……………… qs [dm3/s]……………………. 

• przeciwpożarowe     qs [dm3/s]……………………. 

2. ścieki – ilość średnia dobowa Qdśr i przepływ obliczeniowy  qs : 

• bytowe                   Qdśr [m3/d]……………… qs [dm3/s]……………………. 

• przemysłowe  Qdśr [m3/d]……………… qs [dm3/s]……………………. 

3. ścieki deszczowe – przepływ obliczeniowy   qs [dm3/s]……………………. 

• Przyjęto miarodajne natężenie deszczu  [dm3/s/ha]……………………. 

Oświadczam, że zapoznałem/-am się z ogólnymi warunkami świadczenia usługi wydania opinii/aktualizacji opinii 

zawartymi na drugiej stronie zlecenia. 

Czy posesja posiada zbiornik bezodpływowy (szambo)* ?    TAK             NIE    

lub z posesji obecnie odprowadzane są ścieki w inny sposób, (podać jaki) ……………………………………………………  

 
Załączniki wymagane: 
- 1 egz. mapy zasadniczej (może być nieaktualizowana); 

- plan zagospodarowania nieruchomości w tej samej skali jak załączona mapa  

Załączniki inne: 
………………………………………. 

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

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

                                          Podpis Zleceniodawcy   

                            lub osoby upoważnionej ** 
*      zaznaczyć właściwe / wpisać właściwe  

**  konieczne załączenie upoważnienia, jeżeli upoważnienie nie obejmuje zobowiązań finansowych, to fakturą za wykonaną usługę wydania opinii podłączenia do 

sieci kanalizacji deszczowej zostanie obciążona osoba upoważniona 

„Zgodnie z art.24 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014r., poz. 1182 ze zm.) informujemy , iż 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych we wniosku jest PUK Sp. z o.o.  z siedzibą w Sompolnie,  62-610 przy ul. Piotrkowskiej 39. Pani/Pana dane 

osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy wynikającej z przedmiotowego wniosku. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści tych danych oraz ich 

poprawiania.” 
 

 

PUK Sompolno Sp. z o.o. 

ul. Piotrkowska 39 

62- 610 Sompolno 

NIP 666 00 03 887 

tel. 63 2714241 

fax 63 2714165 

http://www.formularze.aquanet.pl/
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