
 

 

MPGK Sp. z o. o. 

ul. Wolności 26 

73-200 Choszczno 

tel. cent. (95) 765-23-75 

 

Biuro Obsługi Klienta 

tel. (95) 765-20-66 

 

DANE ZLECENIODAWCY- WŁAŚCIECIELA NIERUCHOMOŚCI 

1.Nazwa pełna firmy/Imię, nazwisko*
 

 

 

2. Nr telefonu 

3. Adres siedziby/Adres zamieszkania (ulica-nr domu-miejscowość-kod pocztowy)
*

 

 

 

4. Adres e-mail 

 

NIEZBĘDNE DANE DO WYDANIA WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA 

5. Rodzaj istniejącego/projektowanego* obiektu budowlanego na terenie nieruchomości 

 

 

6.. Adres/lokalizacja nieruchomości  

 

 

.................................................../.................................................................................. ........../..................................................................         
Gmina                                                                                                      Ulica                                                                                              Nr bud./lok.        

   

........................................................................................................../.......................................................................................... .............. 

Miejscowość / Obręb                                                                                                                                 Numer(-y) działki(-ek) / Nr KW 

7. Maksymalne dobowe zapotrzebowanie wody/odpływ ścieków*
 

 

                     Qd max = ........ [m3/db] 

8. Rodzaj ścieków (właściwe zaznaczyć) 

 

 

9. Wskazać planowany termin rozpoczęcia poboru wody i / lub odprowadzania ścieków 

 

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

 

 

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

                                                                                                                                                                         (podpis, pieczęć osoby upoważnionej) 
 

OŚWIADCZENIE  

O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ na cele budowlane 

 

Ja, niżej podpisany (a) ….................................................................................................... ................................................. 

(imię i nazwisko wnioskodawcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania wnioskodawcy w przypadku osoby prawnej) 

 

legitymujący się …........................................ seria i nr dokumentu …............................. .wydany przez …...................... 

(nr dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz organ wydający) 

OŚWIADCZAM, że posiadam prawo do dysponowania ww. nieruchomością mieszczącą się pod wskazanym 

 

w zleceniu adresem, wynikające z tytułu: ….................................................................................................................... ... 
(własność, współwłasność, ograniczone prawa rzeczowe, użytkowanie wieczyste)* 

Świadomy (a)  odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 

Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych, zamieszczonych powyżej, 

 

 

 

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

 

ZLECENIE WYDANIA 

WARUNKÓW 

PRZYŁĄCZENIA 

 nieruchomości do sieci  

wodociągowej  

kanalizacyjnej 

Ścieki bytowe 
Ścieki przemysłowe  

 



                                         (miejscowość, data,)                                                                                                                                     (podpis) 

* w przypadku zaznaczenia innego prawa do dysponowania niż własność należy przedłożyć do wglądu dokument potwierdzający 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, str. 1) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejskie 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Choszcznie przy ul. Wolności 26, 

73-200 Choszczno moich danych osobowych w celu rozpatrzenia i realizacji niniejszego wniosku.                                                                                                    

                                

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

                                                                                                                                                                                   (data, podpis zleceniodawcy) 
 

Do zlecenia należy dołączyć: 

1) aktualną mapę sytuacyjno-wysokościową do celów informacyjnych, obejmującą teren nieruchomości, na których przewiduje się budowę (nie 
starszą niż 3 m-ce), 

3) kopia decyzji o warunkach zabudowy / wypis z MPZP. 
 

   Wniosek sprawdził i przyjął:                                                              Numer sprawy                  

 

 

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

 (pieczęć i podpis, data przyjęcia)                                                                                                                                                                                           

 

 
*niepotrzebne skreślić 


