Załącznik nr 4 do instrukcji przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej

............................................................................................................................................
(imię i nazwisko/nazwa firmy)
............................................................................................................................................
(PESEL/NIP)
............................................................................................................................................
(adres zamieszkania /siedziba)
............................................................................................................................................
(adres do korespondencji)
............................................................................................................................................
(nr telefonu, adres e-mail)
Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o.
Al. Tysiąclecia 35a
34-400 Nowy Targ

WNIOSEK O DOKONANIE ODBIORU TECHNICZNEGO
Proszę o dokonanie odbioru wykonanego przyłącza do kanalizacji sanitarnej niżej wymienionej nieruchomości:

..........................................................................................................................................................................
Adres, nr działki, obręb

Jednocześnie proszę o zawarcie umowy o odprowadzanie ścieków bytowych/przemysłowych* w ilości nie przekraczającej
……………m3/miesiąc.*
Forma rozliczenia:
□ wg. wodomierza
□ wg. przeciętnych norm zużycia wody (ryczałtu)
Oświadczam, że posiadam tytuł prawny do dysponowania ww. nieruchomością, wynikający z:**
□ własności, □ współwłasności, □ użytkowania, □ użyczenia, □ zarządu, □ najmu, □ dzierżawy,
□ inne (określenie formy prawnej np. pełnomocnictwo itp.) .................................................................
□ korzystam z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym /wyjaśnić/:
…………………………..…….………………………………………………………………………………
Dokumentem potwierdzającym powyższy tytuł prawny do nieruchomości jest:

…………………………………………………………………………………………………………………
UWAGA: w przypadku tytułu prawnego wynikającego z użytkowania, użyczenia, najmu, dzierżawy należy dołączyć oświadczenie dotyczące zgody
właściciela/zarządcy budynku/lokalu/nieruchomości na zawarcie umowy o odprowadzanie ścieków albo przedstawić dokument potwierdzający
udzielenie takiej zgody.

Planowany termin rozpoczęcia odprowadzania ścieków: .................................
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 922) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą w Nowy
Targu, al. Tysiąclecia 35A
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji niniejszej Umowy/Wniosku
3) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
4) podanie danych osobowych jest dobrowolne.

........................................
miejscowość, data

...................................................
podpis/y/

Załączniki:
1. oświadczenie o wykonaniu przyłącza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
2. zgoda właściciela kanalizacji na wykonanie podłączenia do kanalizacji sanitarnej – w przypadku, gdy PPK Sp. z o.o. nie jest
właścicielem odcinka kanalizacji, do którego podłączona będzie nieruchomość.
3. w przypadku przemysłowych odbiorców usług należy dodatkowo dołączyć stosowne dokumenty i zezwolenia na
odprowadzanie ścieków do kanalizacji sanitarnej (pozwolenie wodnoprawne).
* - niepotrzebne skreślić
** - odpowiednie zaznaczyć
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