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  UWAGA: FORMULARZ NALEŻY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI 
 
 
 

       "Miejskie Wodociągi i Kanalizacja" Sp. z o.o. 
        ul. Artyleryjska 3, 78 - 100 Kołobrzeg 
         
 
 

Data ................................ 
Wnioskodawca - właściciel nieruchomości 

Nazwisko lub nazwa firmy 

Imię /c.d. nazwa firmy NIP ( dot. firm) 

Adres zamieszkania / siedziba 
Miejscowośd Kod Poczta 

Ulica Nr budynku Nr lokalu 

Dane kontaktowe 
Telefon 

 

WNIOSEK 
o zmianę/aktualizację 1 wydanych warunków technicznych 

Adres nieruchomości 
Miejscowośd Kod Poczta 

Ulica Nr posesji 

Nr działek Obręb 

Nr wydanych warunków technicznych 

Rodzaj planowanej zabudowy – właściwe zaznaczyd  

  budynek mieszkalny jednorodzinny                  budynek mieszkalny wielorodzinny 

  budynek użyteczności publicznej (rodzaj) …………………………………………………………………......................... 

  zakład usługowy / produkcyjny(rodzaj) …...................................…………………………………….…….............. 

  inne(rodzaj) ………………………………………………………………………………………….……......................................… 
 

 

1. Przyczyna zmiany/aktualizacji1 warunków technicznych: 

 zmiana właściciela nieruchomości 

 zmiana sposobu użytkowania nieruchomości 

 zmiana zapotrzebowania na wodę lub zmiana odprowadzanych ścieków 

 zmiana zagospodarowania nieruchomości 

 koniec ważności wydanych warunków technicznych (2 lata) 

 inne (jakie) ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 



 
WNIOSEK O ZMIANĘ/ AKTUALIZACJĘ

1
 WYDANYCH 

WARUNKÓW TECHNICZNYCH 

F-139/ Ps-03c nr 1 
Wyd. 02 

Strona: 2/2 

 

 

2. Przewidywane zużycie wody  

 

Qśr/d............................ m3/d, Qmax/h ............................ m3/h, qppoż................................. l/s  

 

3. Przewidywane odprowadzenie ścieków 2  

 

Qśr/d........................... m3/d, Qmax/h ........................... m3/h. 

 

4. Czy posesja posiada ujęcie wody własnej (studnia):           TAK                        NIE 
 

5. Odbiór warunków:      OSOBIŚCIE                     ODESŁAD POCZTĄ 
 

6. Do wniosku załączam 3: 

 Plan sytuacyjno – wysokościowy wraz z uzbrojeniem do celów opiniodawczych w skali 1:500 

 Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane F-189 

 Dokument potwierdzający uprawnienia do złożenia wniosku - pełnomocnictwo  

 Inne dokumenty, wnioski, oświadczenia itp: 

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

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

 

7. Adnotacje - MWiK Sp. z .o.o. 
 

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

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

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

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

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

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

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

 
Na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.) informuję, że 

administratorem danych osobowych jest Spółka z siedzibą przy ul. Artyleryjskiej 3 w Kołobrzegu, który przetwarza dane w celu realizacji zadao 

ustawowych i statutowych. Administrator danych może przekazad dane osobowe upoważnionym podmiotom na podstawie przepisów prawa. 

Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do uzyskiwania informacji o zasadach przetwarzania, kontroli, poprawiania                              

i zabezpieczania danych w oparciu o art. 32 Ustawy.  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. w Kołobrzegu na wyżej 

określonych zasadach. 

Oświadczam, że zapoznałam(em) się z powyższą informacją. 

 
 
 
                        …..............……............................................. 
                                                                                                                                                                                         (czytelny podpis wnioskodawcy lub pełnomocnika) 

 

1 Niepotrzebne skreślid 
2 Nie wypełnia się dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub w zabudowie bliźniaczej  

3 W przypadku przesłania niekompletnego wniosku, Wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia wniosku 


