…………….. ..................................
miejscowość i data

Wniosek o wydanie warunków technicznych
Wnioskodawca
Imię i nazwisko ( nazwa) ............................................................................................................
......................................................................................................................................................
Adres zamieszkania ( siedziba) ...................................................................................................
....................................................................................... tel1.
.......................................................
NIP2........................................................
Dotyczy posesji nr ............... w miejscowości ............................................................................
dz. nr ..........................................
sposób władania ..........................................................................................................................
( właściciel , użytkownik, dzierżawca, inny )
Wniosek o określenie warunków technicznych przyłączenia do sieci:
- kanalizacyjnej
- wodociągowej
– zapotrzebowanie wody określa się na -w m3/d . ................... oraz odprowadzenie ścieków
do sieci kanalizacyjnej określa się na -w m3/d . ...........................
Rodzaj zabudowy:
jednorodzinna ( tak , nie ) ..................
wielorodzinna ( tak , nie) ...................
Inne ( tak, nie) ....................................
Budynek :
istniejący ( tak , nie) ...........................
projektowany ( tak , nie).....................
W załączeniu:
1. Mapa w skali 1:1000 lub 1: 500 ............ egz.
2. Oświadczenie/a……………egz.
Odbiór warunków : osobiście ( tak , nie) .................
przesłać na adres ...................................................................
................................................................................................................................

1
2

pole wymaga udzielenia odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych
dotyczy prowadzących działalność gospodarczą.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Administratorem danych osobowych, zawartych w wypełnionych dokumentach jest Wójt Gminy
Łomazy. Dane osobowe są pozyskiwane celem realizacji zadań wynikających z Ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 1960 nr 30 poz. 168) i ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414) i będą przetwarzane przez czas
realizacji wniosku oraz przechowywane zgodnie z instrukcją archiwalną (kat. B 10). Brak podania
niezbędnych informacji może skutkować nierozpatrzeniem wniosku. Wyjątek stanowią dane, na
które podmiot udziela odrębnej zgody, a ich wypełnienie usprawni realizację wniosku. Odbiorcami
danych są osoby upoważnione przez Administratora danych z wykluczeniem państw trzecich.
Podmiot ma prawo dostępu do przekazanych danych ich weryfikacji, sprostowania, uzupełnienia
oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, o ile taka była wymagana, a w przypadku stwierdzenia
niezgodności w przetwarzaniu danych ma prawo do wniesienia skargi do Inspektora Danych
Osobowych (iod@lomazy.pl) lub organu nadzorczego.

- Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych teleadresowych

.........................................................
podpis wnioskodawcy

PROCEDURA BUDOWY PRZYŁĄCZY BEZ ZGŁOSZENIA ROBÓT
BUDOWLANYCH – Z POMINIĘCIEM POWIADOWMIENIA
ORGANU ADMINISTRACYJNEGO O ZAMIARZE BUDOWY
PRZYŁĄCZA
1. Składamy wniosek o wydanie warunków technicznych podłączenia
budynku do sieci.
2. Zlecamy projektantowi z odpowiednimi uprawnieniami wykonanie
projektu technicznego przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego.
3. Uzgadniamy trasę przyłącza na naradzie koordynacyjnej (dawny
ZUDP) – jeżeli mamy taki zapis w warunkach technicznych
przyłączenia do sieci.
4. Zgłaszamy zarządcy sieci wod-kan zamiar realizacji przyłącza.
5. Uzgadniamy w razie potrzeby zajęcie pasa drogowego.
6. Wykonujemy przyłącze.
7. Zgłaszamy zarządcy sieci wod-kan odbiór przyłącza w stanie
odkrytym.
8. Dostarczamy dokumentację powykonawczą (komplet dokumentów
tj. próby ciśnienia, protokoły, geodezyjną dokumentację
powykonawczą itp.).
9. Podpisujemy umowę na dostawę wody i odprowadzenie ścieków.

