Wnioskodawca

DRUK NR ITT-3
Wersja 4 F 4-5-8

imię i nazwisko/nazwa firmy

Nr wniosku
z kodem
kreskowym
MPWiK S.A.

obowiązuje od 25.09.2014

adres do korespondencji

Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji S.A.
ul. Senatorska 1
30-106 Kraków

telefon kontaktowy

WNIOSEK O WYDANIE OŚWIADCZENIA
O WARUNKACH PRZYŁĄCZENIA NIERUCHOMOŚCI
PROSZĘ O WYDANIE*/PROLONGOWANIE* OŚWIADCZENIA O ZAPEWNIENIU DOSTAWY WODY*
I ODBIORU ŚCIEKÓW* ORAZ O WARUNKACH PRZYŁĄCZENIA NIERUCHOMOŚCI DO MIEJSKIEJ SIECI
WODOCIĄGOWEJ* I MIEJSKIEJ SIECI KANALIZACYJNEJ*.
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DOTYCZY:
Budowy

Przebudowy przyłącza wodociągowego* wraz z elementami instalacji wodociągowej;

Budowy

Przebudowy przyłącza kanalizacyjnego* wraz z elementami instalacji kanalizacyjnej;

Inne 		

RODZAJ OBIEKTU:

		

			
LOKALIZACJA OBIEKTU:
Kraków, ul.
Nr działki (-ek)/obręb/jednostka ewidencyjna

DANE OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O PRZYŁĄCZENIE NIERUCHOMOŚCI DO SIECI:
Imię i nazwisko/Nazwa firmy
Adres
Do wniosku należy dołączyć minimum dwa egzemplarze dokumentacji projektowej o zawartości określonej w DRUKU NR ITT-4 (dostępnym na stronie internetowej
www.wodociagi.krakow.pl) oraz pełnomocnictwo upoważniające Wnioskodawcę do występowania w imieniu osoby ubiegającej się o przyłączenie nieruchomości
do sieci.
*niepotrzebne skreślić
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DODATKOWE INFORMACJE WNIOSKODAWCY:

		

			
			
			
WNIOSKODAWCA OŚWIADCZA, ŻE CZĘŚĆ FORMALNA DOKUMENTACJI ZAWIERA:
Tytuł prawny do korzystania z nieruchomości osoby ubiegajacej się o przyłączenie
Stosowne do przyjętych rozwiązań projektowych uzgodnienia, opinie, porozumienia, zgody
Oryginał potwierdzenia przebiegu i parametrów istniejącego miejskiego uzbrojenia wod-kan. dokonanego przez Dział
Dokumentacji i Odbiorów MPWiK S.A.

ZAŁĄCZNIKI:
egz. dokumentacji projektowej
Pełnomocnictwo
Inne 		
Wnioskodawca/Inwestor oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie przez MPWiK S.A. swoich danych osobowych dla wszystkich niezbędnych czynności, które mają
związek z realizacją niniejszego wniosku.

								

								

podpis Wnioskodawcy

podpis i pieczątka pracownika MPWiK S.A.

UWAGI PRACOWNIKA MPWiK S.A.:
			
			
			
			
Oświadczenie o warunkach przyłączenia nieruchomości wydawane jest wg kolejności wpływu w terminie 20 dni roboczych od daty złożenia wniosku. W sytuacjach
wymagających szczegółowego rozeznania termin może być wydłużony do 30 dni roboczych. Termin wydawania oświadczenia o warunkach przyłączenia liczony jest
od daty dostarczenia wszystkich koniecznych materiałów i dokumentów do wniosku.
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