SANOCKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O. O.
UL. JANA PAWŁA I I 59, 38 – 500 SANOK

Zakład Wodociągów

WNIOSEK
o wydanie warunków
przyłączenia do sieci wod.–kan.

i Kanalizacji
ul. Jana Pawła II 59
38-500 Sanok

……………………..
(data wpływu)

DANE PODMIOTU UBEGAJĄCEGO SIĘ O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI
INWESTOR

PEŁNOMOCNIK

1. Imię i nazwisko / Nazwa:

1. Imię i nazwisko / Nazwa:

2. Adres zamieszkania/siedziby podmiotu ubiegającego się o przyłączenie

2. Adres zamieszkania/siedziby

do sieci:
3. Adres do korespondencji (jeśli inny niż zamieszkania)

3. Adres do korespondencji (jeśli inny niż zamieszkania)

4. Telefon

4. Telefon

OKREŚLENIE POTRZEB PODMIOTU UBEGAJĄCEGO SIĘ O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI
4. Informacja o przeznaczeniu i sposobie wykorzystywania nieruchomości/obiektu (należy zaznaczyć właściwy kwadrat):

❑ istniejący

❑ projektowany

❑ budynek mieszkalny jednorodzinny

❑ zabudowa zagrodowa

❑ inna zabudowa (określić jaka) …………………………..

5. Lokalizacja nieruchomości lub obiektu który ma zostać przyłączony:
Adres:

…………………………………………………………………..

Nr działki: ………………………………………………………………….
Obręb:

…………………………………………………………………..

6. Wnioskuję o określenie warunków przyłączenia do sieci:

❑ wodociągowej

❑ kanalizacji sanitarnej

7. Średniodobowe zapotrzebowanie wody:
Q śrd = …............... [m3/d] - cele bytowe
Q

śrd

= .................. [m3/d] - cele technologiczne

Q

śrd

= .................. [m3/d] - cele przeciwpożarowe zewnętrzne

Q

śrd

= .................. [m3/d] - cele przeciwpożarowe wewnętrzne

Q

śrd

= .................. [m3/d] - cele inne

8. Średniodobowa ilość odprowadzanych ścieków:
Qśd = ................ [m3/d] - ścieki bytowe
Qśd = ................ [m3/d] - ścieki przemysłowe

6.Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie wody:
Q maxh = …............... [m3/h] = …............... [dm3/s] - cele bytowe
Q

maxh

= .................. [m3/h] = …............... [dm3/s] - cele technologiczne

Q

maxh

= .................. [m3/h] = …............... [dm3/s] - cele przeciwpożarowe

Q

maxh

= .................. [m3/h] = …............... [dm3/s] - cele inne

9. Rodzaj ścieków (należy zaznaczyć właściwy kwadrat)

❑ ścieki bytowe

❑

ścieki przemysłowe

Jakość ścieków zgodna z Rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji
obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (t.j.
Dz.U. z 2016 r., poz. 1757) oraz obowiązującą taryfą za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków dla Gminy Miasta Sanoka, Miasta i Gminy Zagórz oraz Gminy Sanok.

❑ TAK

❑

NIE

W przypadku zaznaczenia „NIE” należy określić jakość odprowadzanych ścieków (stężenie zanieczyszczeń)

10. Nieruchomość posiada własne ujęcie wody:
❑

Tak

❑

Nie

11. Do wniosku załączam:
❑ plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci oraz innych obiektów i sieci
uzbrojenia terenu – 2 egzemplarze
Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny należy wykonać wg poniższego wzoru:
1. Na aktualnej mapie zasadniczej w skali 1:500 należy wrysować przyłącz/a od budynku/ów do istniejącej sieci wodociągowej/kanalizacji
sanitarnej (w przypadku gdy przyłączany budynek jest projektowany należy go wrysować)
2.W przypadku uzbrojenia działki w przyłącz/a należy wrysować przyłącz/a od planowanego miejsca na działce do istniejącej sieci
wodociągowej/kanalizacji sanitarnej.
3. Przyłączem, w uproszczeniu, jest odcinek wodociągu/kanału łączący tylko jeden budynek jednorodzinny/wielorodzinny z istniejącą siecią.
Nie można planować wykonania przyłączenia w nawiązaniu do istniejących przyłączy: wodociągowego, kanalizacji sanitarnej.
4. Zaleca się przy skrzyżowaniach lub zbliżeniach planowanego przyłącza z takimi obiektami jak np.: drogi publiczne, tory kolejowe, cieki
wodne, sieci i przyłącza: gazowe, energetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłownicze, telekomunikacyjne, światłowodowe, powierzyć
przygotowanie planu/szkicu osobie o odpowiednim przygotowaniu zawodowym pamiętając, że za wykonanie przyłącza niezgodnie z
obowiązującymi przepisami, konsekwencje prawne i finansowe ponosi jego właściciel.
❑ zgoda Urzędu Gminy Sanok/Urzędu Miasta i Gminy Zagórz na podłączenie przyłącza do gminnej sieci wodociągowej rozdzielczej i/lub
zbiorczej kanalizacji sanitarnej

❑ pełnomocnictwo z podpisem notarialnie poświadczonym (w przypadku reprezentowania Inwestora)
❑ oświadczenie o przedmiocie statusu prawnego w stosunku do nieruchomości
W przypadku nieuregulowanego statusu prawnego w stosunku do nieruchomości w chwili składania niniejszego oświadczenia Inwestor
zobowiązuje się do przedłożenia stosownych dokumentów potwierdzających prawo własności podczas zawierania umowy o zaopatrzenie w
wodę i/lub odprowadzanie ścieków.
12. Sposób odbioru:

❑ osobiście

❑ przesłane pocztą listem zwykłym

Pouczenie:
1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wydaje warunki przyłączenia do sieci albo uzasadnia odmowę ich wydania, w terminie:
1) 21 dni - od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym
znajdujących się w zabudowie zagrodowej;
2) 45 dni - od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w pozostałych przypadkach.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może przedłużyć terminy określone w pkt. 1
powyżej, odpowiednio o kolejne 21 albo 45 dni, po uprzednim zawiadomieniu podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci z podaniem
uzasadnienia przyczyn tego przedłużenia.
3. Do terminów określonych w pkt. 1 i 2 powyżej nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych
czynności, terminów na uzupełnienie wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, okresów innych opóźnień spowodowanych z winy
podmiotu wnioskującego o przyłączenie do sieci albo z przyczyn niezależnych od przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.
4. Organ regulacyjny - Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Rzeszowie
rozstrzyga na wniosek strony w drodze decyzji spory w sprawach odmowy przyłączenia do sieci (art. 27e ust. 1 pkt 2 Ustawy o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków)
Świadomy/a odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdy zgodnie z art.233 Kodeksu Karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem
prawdziwość danych zamieszczonych powyżej.

………………………………………………………….
Podpis, data
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dostępna jest w biurach Przedsiębiorstwa, na stronie internetowej www.spgk.com.pl lub po zeskanowaniu kodu

