
          

 

 

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.sompolno.pl) 
  
                             

                                                                                                                                         ODBIÓR*      osobiście              listownie  
 

 

Z L E C E N I E  
 

Wykonania usługi wydania warunków technicznych/aktualizacji warunków technicznych* podłączenia        

istniejącego     planowanego      * BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO WOLNOSTOJĄCEGO  : 

  

  wolnostojący jednolokalowy   

wolnostojący dwulokalowy  

do sieci:  

wodociągowej  

kanalizacji sanitarnej  

kanalizacji deszczowej  

UWAGA! W zasadzie wody opadowe i roztopowe z terenu nieruchomości należy zagospodarować w obrębie tej 

nieruchomości. Zgoda na podłączenie do sieci kanalizacji deszczowej wydawana jest w wyjątkowych przypadkach, 

głównie wówczas, gdy ze względu na zagospodarowanie terenu nie ma możliwości zatrzymania wód opadowych i 
roztopowych w miejscu ich powstawania. W tej sytuacji do decyzji Zleceniodawcy pozostawiamy zlecenie usługi wydania 

warunków o możliwości podłączenia do sieci kanalizacji deszczowej, która jest odpłatna. 

 

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

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

Oświadczam, że posiadam tytuł prawny do przedmiotowej nieruchomości jako właściciel / współwłaściciel / najemca / 

dzierżawca / użytkownik wieczysty / inny (podać jaki) ………………………………………………………………………... 

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

technicznych/aktualizacji warunków technicznych zamieszczonymi na stronie www.puksompolno.pl w zakładce 

Dokumenty/Regulaminy. 

W przypadku braku wnioskowanej sieci kanalizacji deszczowej na wysokości przedmiotowej nieruchomości, 

wyrażam zgodę na wydanie odpłatnej opinii na temat technicznych możliwości podłączenia do tej sieci. *  
 

 TAK                   NIE           

 

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

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

Załączniki wymagane: 

- 2 egz. mapy zasadniczej (nieaktualizowanej) lub mapy do celów projektowych, każda z nich z poświadczeniem Ośrodka Dokumentacji 

Geodezyjnej i Kartograficznej ** 

- plan zagospodarowania nieruchomości w tej samej skali jak załączona mapa (nie jest wymagany na działce o powierzchni do 1000m2) 

Załączniki inne: 

…………………………………………… 

……………………………………………                                   ………………………………………… 
                         Podpis Zleceniodawcy  

lub osoby upoważnionej *** 

*   zaznaczyć właściwe / wpisać właściwe            
** zwracamy uwagę, że na dalszym etapie procesu inwestycyjnego (począwszy od uzgadniania trasy uzbrojenia na naradzie koordynacyjnej ZUD) wymagana będzie 

mapa do celów projektowych 

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