MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW i KANALIZACJI Spółka z o.o.
42 – 500 Będzin, ul. Kościuszki 140

Dział Techniczno-Projektowy
tel. (32) 267-42-18; 19
wew: 306, 302
fax. (32) 267-52-27
e-mail: ibok@mpwik.bedzin.pl
www. mpwik.bedzin.pl

Będzin, dnia……………….……
……………………………………………….…………
…………….……………………….……………….….
(Zleceniodawca)

Sprawdzono kompletność dokumentów
……………………………………………….…………

................................................................

…………….……………………….……………….…
(Adres korespondencyjny)

(podpis osoby B.O.K)

Tel……………………………….…………
NIP:…………….……………………….….

ZLECENIE O WYDANIE
ZAPEWNIENIA DOSTAWY WODY*/ WARUNKÓW TECHNICZNYCH*
Niniejszym zlecam wydanie zapewnienia dostawy wody* / warunków technicznych* na podłączenie do sieci
wodociągowej* / kanalizacyjnej* nieruchomości położonej w Będzinie przy ul…………………………..... działka
nr…………………………… dla istniejącego budynku (rozbudowa, dobudowa itp.)*/nowo projektowanego budynku
w zabudowie

jednorodzinnej/wielorodzinnej*/nowo

projektowanego

obiektu

usługowo

–

handlowego/nowo

projektowanego obiektu biurowo - magazynowego* oraz zobowiązuje się do poniesienia kosztów związanych
z niniejszym zleceniem. Należność za uzgodnienie ureguluję po otrzymaniu faktury.
1. Przewidywane zapotrzebowanie wody na cele:
•

socjalne

………. m3/d

•

technologiczne

………. m3/d

•

przeciwpożarowe

………. m3/d

•

inne

………. m3/d

2. Wymagane ciśnienie wody:

……….. MPa

3. Przewidywana ilość odprowadzanych ścieków sanitarnych ……………….......m3/d
4. Przewidywana ilość odprowadzanych ścieków deszczowych ............................ l/s
5. Skład ścieków (przemysłowych) odprowadzanych do kanalizacji miejskiej:
BZT5

…………….

ChZT

…………….

zawiesina ogólna

…………….

azot ogólny

…………….

pH

…………….

metale ciężkie

…………….

Substancje charakterystyczne dla rodzaju planowanej działalności przemysłowej:

*

………………..

……………...

………………..

……………...

………………..
niepotrzebne
skreślić

……………...

6. Charakterystyka techniczna obiektu, do którego dostarczana będzie woda:
-

Powierzchnia użytkowa i rodzaj lokali …..………....................................................................

...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
-

Wyposażenie sanitarne obiektów (urządzenia zużywające wodę i odprowadzające

ścieki)…............................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………….……..........
…………………………………………………………………………………………….…..........
.................................……………………………………………………………………...…..........
7. Proponowany termin rozpoczęcia poboru wody……………………………………….................................
8. Odbiór uzgodnienia:
−

osobisty*

−

wysłać drogą pocztową na adres* ………………………………………………………………………….

9. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do
realizacji niniejszego zlecenia.
Uwagi: ..................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
Załączniki:
1.

2.
3.
4.

2 egzemplarze mapy do celów opiniodawczych w skali 1:1000 (aktualna, nie starsza niż 2 lata) z zaznaczoną
posesją będącą przedmiotem uzgodnienia (do nabycia w Starostwie Powiatowym w Będzinie - Powiatowym
Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, ul. Krasickiego 17).
1 egzemplarz aktualnej mapy z ewidencji gruntów – do nabycia jak wyżej.
Aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości (kserokopia aktu
notarialnego/ wypisu z ksiąg wieczystych)
Decyzja o rejestracji podatnika podatku od towarów i usług (dla płatnika podatku VAT)

.

……………………………………………..
(Podpis Zleceniodawcy)

*

niepotrzebne skreślić

