MIEJSKA SPÓŁKA KOMUNALNA Sp. z o.o. w IMIELINIE
41-407 Imielin ul. Imielińska 87
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tel-fax: 32 225 56 76
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Sąd Rejonowy w Katowice-Wschód nr KRS 293961

Wysokość kapitału zakładowego: 5.694.500 zł

www.msk-imielin.pl

POGOTOWIE WOD-KAN TEL: 32 225 5455, 32 225 8458, 994

Dane do korespondencji

Wnioskodawca - Inwestor

Wypełnić tylko gdy adres do korespondencji jest inny niż
dane Wnioskodawcy / Inwestora

Nazwisko i Imię / nazwa firmy *
(wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI)

Nazwisko i Imię / nazwa firmy *
(wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI)

Ulica i nr domu

Ulica i nr domu

–

–

Kod pocztowy

Miejscowość

Kod pocztowy

Miejscowość

Telefon kontaktowy

PESEL/NIP*

Telefon kontaktowy

PESEL/NIP*

WNIOSEK
o zmianę wydanych wcześniej warunków technicznych
przyłączenia do sieci kanalizacyjnej

Adres inwestycji: ................................................................................................................................
(ulica, numer geodezyjny działki)

Rodzaj inwestycji (zaznaczyć właściwe)

□

Ogród działkowy

□

Budynek mieszkalny
jednorodzinny

□

Budynek mieszkalny w zabudowie
szeregowej

□

Budynek mieszkalny
wielorodzinny (ilość
mieszkań/pięter

□

Rozbudowa obiektu
(adaptacja, remont)

□

Zabudowa mieszkalno - usługowa

……………………………
…………...............….……

□

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

□

Zabudowa usługowa
……………………………
…....................................…

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

□

Zabudowa produkcyjna
………………………………
………......................….…….

Inne
……………………………………
…….......................................…….

Ścieki odprowadzane będą z celów (zaznaczyć właściwe)

□
□

budowlanych
p. pożarowych

□
□

bytowych
Innych

□

przemysłowo - technologicznych

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

Przewidywane miesięczne zapotrzebowanie na wodę
Woda z sieci MSK [m3/m-c]

Woda z własnego ujęcia [m³/m-c]

Do obliczeń zapotrzebowania na cele socjalno-bytowe przyjmuje się:
4,5 m3 /miesiąc/ osobę – budynki jednorodzinne
3 m3/ miesiąc / osobę – budynki wielorodzinne

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

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

Proponowany termin rozpoczęcia odprowadzania ścieków ......................................................................................rok
Otrzymane wcześniej warunki techniczne (nr pisma)

MSK/O/............/..................................................

Powód wnioskowania o zmianę **

Proponowane rozwiązania ***

Załączniki:
•

Aktualny plan sytuacyjny na podkładach geodezyjnych z nakładką „Sytuacja”
i „Uzbrojenie” z zaznaczeniem granicy nieruchomości.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez MSK Sp. z o. o. w Imielinie moich danych osobowych
w zakresie niezbędnym do opracowania ww. dokumentacji technicznej. Jednocześnie oświadczam, że
przekazuję moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie (jednakże odmowa podania danych osobowych
może skutkować odmową realizacji zlecenia). Oświadczam ponadto, że zostałem/-am poinformowany/-a
o przysługującym mi prawie dostępu do treści tych danych i możliwości ich poprawiania, a także o prawie
wycofania zgody na przetwarzanie tych danych w każdym czasie.

Imielin, dn. .................................................................
(Data złożenia wniosku)

* niepotrzebne skreślić
** np. brak zgody na włączenie, na wejście w teren lub
zmiana koncepcji projektowej
*** opisać sugerowane zmiany lub pozostawić pole puste

(podpis wnioskodawcy* /inwestora* )

