
AQUA CEDRY SP.ZO.O. 
UL.OSADNIKÓW WOJSKOWYCH 7
83-020 CEDRY WIELKIE
Tel. 690 488 573
bok@aqua-cedry.eu

WNIOSEK O WYDANIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH 
 DOSTAWY WODY / ODBIORU ŚCIEKÓW 

         Wnioskodawca                                                Inwestor / Właściciel nieruchomości

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

                                        (dane wnioskodawcy)                                                                                                                                                                         (dane właściciela/inwestora)                                        

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

….............................................................................................................                                                                                                 …............................................................................................................
                                      (adres  wnioskodawcy)                                                                                                                                                                        (adres właściciela/inwestora)

…............................................................................................................                                                                                                 .…............................................................................................................
                                        (tel. wnioskodawcy)                                                                                                                                                                              (tel. właściciela/inwestora)

….............................................................................................................                                                                                                ….............................................................................................................
                                     (e-mail wnioskodawcy)                                                                                                                                                                         (e-mail właściciela/inwestora )

WNIOSKUJĘ O WYDANIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH PRZYŁĄCZENIA DO SIECI: 
WODOCIAGOWEJ / KANALIZACJI SANITARNEJ 

Niniejszym proszę o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla

potrzeb budynku …………………………………………………………………………………………….............................................................................…

(przeznaczenie i sposób korzystania np. budynek mieszkalny jednorodzinny jedno lokalowy lub

dwu lokalowy, budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej, gospodarczy, usługowy,

handlowy, zakład produkcyjny, itp.)

W ….................................................................. ul. …......................................................... nr ….................na działce nr ….................
                                               (miejscowość)                                                                                                  (ulica)                                              (nr. budynku/mieszkania)                                   (nr działki)

 ZAPOTRZEBOWANIE NA WODĘ :
⃝   bytowe            Qdśr(m³ /d)............        ilość osób............  
⃝   inne                  Qdśr(m³ /d)............                    
( średnie zużycie wody dla 1 osoby wynosi 0,1m³/dobę )

ILOŚĆ ODPOWADZANYCH ŚCIEKÓW :     
⃝   bytowe            Qdśr(m³ /d)............         ilość osób............  
⃝   inne                  Qdśr(m³ /d)............                

( średnia ilość ścieków odprowadzonych przez 1 osobę wynosi 0,1m³/dobę )

DO  WNIOSKU  NALEŻY  ZAŁĄCZYĆ
1. Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacji oraz 
innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu

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

                                                                                                                                                                                                                                                                    (podpis wnioskodawcy)

[ ]Zapoznałem/łam się z klauzulą informacyjną AQUA CEDRY SP. z o.o. 

[ ]Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ,,AQUA CEDRY” Spółka z o.o. z siedzibą ul. Osadników Wojskowych 7, 83-020 CEDRY WIELKIE moich danych osobowych w zakresie obejmującym imię, 

nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, Nr działki-i adres e-mail w celu: realizacji niniejszego wniosku/zlecenia lub usługi Przedsiębiorstwa, w tym również po zakończeniu realizacji 

wniosku/zlecenia lub postępowania realizującego usługę. 

[ ]Wyrażam zgodę/[ ]Nie wyrażam zgody na otrzymywanie drogą elektroniczną/telefoniczną informacji i zawiadomień o charakterze obsługowym. 

Administratorem zebranych danych osobowych jest ,,AQUA CEDRY” Spółka z o.o. z siedzibą ul. Osadników Wojskowych 7, 83-020 CEDRY WIELKIE 

                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                           …........................................................................................
                                                                                                                                      (podpis wnioskodawcy)                
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