Serock, dnia ................................
....................................................................................
(imię i nazwisko lub nazwa podmiotu ubiegającego
się o podłączenie do sieci wodociągowej)

....................................................................................
(adres)

MGZW.4100……………………………..
....................................................................................

....................................................................................
(nr tel.)
....................................................................................
(adres email)

Do
Miejsko - Gminnego Zakładu Wodociągowego
w Serocku
ul. Nasielska 21

WNIOSEK O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI WODOCIĄGOWEJ
Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i
zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1437 ze zmianami.)
2. Uchwała Nr 31/V/2019 z dnia 30.01.2019 r. w sprawie uchwalenia
regulaminu dostarczania wody obowiązującego na terenie gminy Miasto i
Gmina Serock.

Proszę o określenie warunków przyłączenia i dostawy wody do nieruchomości:
składającej się z działek o nr ewidencyjnym
..................................................
w obrębie

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

w miejscowości

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

Woda wykorzystywana będzie na potrzeby*):
Mieszkaniowe:
budynku mieszkalnego jednorodzinnego
budynku mieszkalnego …………………… w zabudowie szeregowej
budynku mieszkalnego wielorodzinnego (ilość mieszkań……………)
domku letniskowego
Działalności gospodarczej:
usługowej (jaka: ………………………………………………………)
handlowej
produkcyjnej (jakiej …………………………………………………..)
agrotechnicznej
innej ........................................................................................................

[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]

Planowane dobowe zapotrzebowanie na wodę wynosi:
na potrzeby bytowe (średnio na dobę)
............................ m3/dobę
(maksymalnie na godzinę)
............................ m3/h
na potrzeby technologiczne (średnio na dobę)
(maksymalnie na godzinę)

............................ m3/dobę
............................ m3/h

na potrzeby p.poż

............................ m3/dobę
............................ m3/h

(średnio na dobę)
(maksymalnie na godzinę)

inne (jakie: ………………………………………..………………………………………)
(średnio na dobę)
............................ m3/dobę
(maksymalnie na godzinę)
............................ m3/h
Planowany termin rozpoczęcia poboru wody .......................................................................
Wyżej wymienioną nieruchomością dysponuje na podstawie*):
prawa własności/współwłasności
[]
użytkowania wieczystego
[]
zarządu nieruchomością
[]
najmu
[]
dzierżawy
[]
służebności
[]
spółdzielczego prawa własnościowego
[]
hipoteki
[]
zastawu
[]
inne: ……………………………………………………………… [ ]
Do wniosku dołączam:
plan zabudowy lub szkic sytuacyjny określający usytuowanie projektowanego przyłącza w
stosunku do sieci wodociągowej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu.

*) zaznaczyć X w odpowiedniej rubryce.
...........................................................................
( podpis)

Administratorem danych osobowych podanych we wniosku jest Miejsko-Gminny Zakład
Wodociągowy w Serocku. Dane są przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosku o
przyłączenie do sieci wodociągowej i ich podanie jest obowiązkowe na podstawie ustawy
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Szczegółowe
informacje dotyczące przetwarzania danych podane są w Polityce prywatności dostępnej
w siedzibie i na stronie www.wodociagiserock.pl Administratora.

