„Beskid-Ekosystem”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Cięcina, ul. Graniczna 1
34-350 Węgierska Górka

tel./fax. 33 8640 223
www.beseko.pl
e-mail: beseko@beseko.pl

Cięcina, dnia ............................
Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej/kanalizacji
sanitarnej*
Działalność gospodarcza

Wnioskodawca:
1. Imię i Nazwisko / nazwa firmy:
....................................................................................................................................................
2. Adres zamieszkania:
……………………………………………………………………………………………………………
3. Nr telefonu/NIP/KRS………………………………………………………………………………...
4. Rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej:…………………………………………………
5. Warunki przyłączenia dotyczące dostawy wody/odprowadzenia ścieków*:
Rodzaj obiektu:

 istniejący

 projektowany

6. Lokalizacja:
....................................................................................................................................................
(miejscowość, ulica, nr budynku, nr działki)

7. Maksymalne dobowe zapotrzebowanie wody:
Qd = ................ [m3/d] - cele bytowe
Qd = ................ [m3/d] - cele technologiczne
Qd = ................ [m3/d] - cele przeciwpożarowe
Qd = ................ [m3/d] - cele inne
8. Maksymalny przepływ wody dobowy i godzinowy:
Qdmax = ................ [m3/d]
Qhmax = ................ [m3/d]
9. Maksymalny dobowy przepływ odprowadzanych ścieków:
Qdmax = ................ [m3/d]
10. Rodzaj ścieków:  ścieki bytowe: ……%

 ścieki przemysłowe: ….. %

11. Wielkości ładunku zanieczyszczeń:………………………………………………………….......
12. Nieruchomość posiada ujęcie wody własnej?  TAK
13. Planowany termin:
- poboru wody od …………………………………………..
- dostarczenia ścieków od …………………………………

 NIE

14. Dodatkowe informacje o inwestycji:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
15. Do wniosku załączam:
 plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza w stosunku do
istniejącej sieci oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu.
 odpis z właściwego rejestru (w przypadku przedsiębiorców*)

OŚWIADCZENIE OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O PRZYŁĄCZENIE:
Informacja administratora danych osobowych – „Beskid-Ekosystem” Sp. z o. o. w Cięcinie.
Podstawa prawna: Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U .z 2002r. NR 101, poz.926
z póź.zm.). Informujemy, że podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przetwarzane w „Zbiorze danych osobowych
kontrahentów „Beskid-Ekosystem” Sp. z o. o. ” w celu podjęcia działań niezbędnych do zawarcia i realizacji umowy
o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków. Spółka informuje o przysługującym Panu/Pani prawie dostępu do treści swoich
danych osobowych oraz ich poprawiania. Oświadczam, że zapoznałem/am się z powyższą informacją.
Oświadczenie Wnioskodawcy:
Wyrażam zgodę na udostępnianie moich danych osobowych w celach związanych z przygotowaniem i prowadzeniem ww.
inwestycji dotyczących przyłączenia do sieci.

………………………………………………….
Podpis wnioskodawcy

* niewłaściwe skreślić

