
PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W SUWAŁKACH SPÓŁKA  

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

ul. Gen. W. Sikorskiego 14, 16-400 Suwałki;  tel. 87 5676053; tel/fax. 87 5675022 

 

Wnioskodawca: 

Imię i nazwisko/nazwa firmy…………………………………………….......................………. 

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

NIP…………………………………………………………………………...…………………. 

Adres do korespondencji…………………………………………......................………………. 

tel. (w godz. 700-1500)……………………………………………………….................……….. 

 

WNIOSEK 

o zawarcie umowy na wprowadzanie do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej  

ścieków opadowych i roztopowych 

 

 

Proszę o zawarcie umowy na wprowadzanie do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej  ścieków 

opadowych i roztopowych  dla nieruchomości zlokalizowanej na terenie miasta Suwałki: 

 

Dane nieruchomości: 

Adres:  ulica ………………………. nr ………….. Działka nr……….…Obręb............... 

Posiadany tytuł prawny do nieruchomości:* 

 □  Akt notarialny  ......................................................... 

 □ Umowa najmu/dzierżawy ......................................... 

 □ Inny (wymienić jaki) ................................................. 
 

Rodzaje powierzchni: 

 

I. Powierzchnia dróg i parkingów o nawierzchni szczelnej ( w tym także na terenach przemysłowych,     

   składowych lub baz transportowych): 

   1)  nawierzchnia bitumiczna  (asfalt)                                  ….....................................  m2, 

   2)  nawierzchnia betonowa                                                  ….....................................  m2, 

   3)  nawierzchnia z kostki granitowej                                   ….....................................  m2, 

   4)  nawierzchnia z kostki polbrukowej                                 ........................................  m2,   

   5)  nawierzchnia z kostki polbrukowej bez zalanych spoin  ........................................  m2,   

   6)  nawierzchnia z płytek  chodnikowych                            .........................................  m2, 

   7)  inna (podać jaka) .....................................................................................................  m2 

II. Powierzchnia terenów  przemysłowych, składowych lub baz transportowych …………………… m2 

    
Załączniki:  

Graficzny w skali 1:500  zagospodarowania terenu z podziałem na różne powierzchnie jw. 

-dołączyć w przypadku posiadania 

 
Oświadczam, że dane zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym wynikającym z posiadanych dokumentów bądź 

wynikające z rzeczywistego pomiaru. 
 

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) informujemy, 

iż administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością, adres: ul. Gen. Wł. Sikorskiego 14, 16-400 Suwałki. Dane osobowe będą przetwarzane  

w celach związanych z realizacją  świadczonych przez administratora danych usług. W razie takiej konieczności dane mogą być 

udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich 

danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. 

 

 

................................................. 
       data i podpis wnioskodawcy 

* zaznaczyć prawidłowy kwadrat 


