Wniosek o wydanie opinii w sprawie przyłączenie nieruchomości do ci
sieci wodociągowej w celu uzyskania decyzji o
warunkach zabudowy dla nieruchomości opisanej we wniosku
……………………………………………………………………

…………………………………………………

imię i nazwisko lub nazwa zakładu / firmy

miejscowość i data

……………………………………………………………………

Mogileńskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
ul. Witosa 6, 88-300 Mogilno

……………………………………………………………………
adres

……………………………………………………………………
nr telefonu

Odbiór

osobiście

listownie

Zwracam się z prośbą o wydanie opinii w sprawie przyłączenia do sieci wodociągowej
dla nieruchomości położonej:
........................................................................................................ , .................................. ,
adres nieruchomości

........................................................ ,
tytuł prawny do korzystania z nieruchomości

nr działki

.......................................................................... ,
nr księgi wieczystej

1. Przeznaczenie wody na cele:
socjalno-bytowe w ilości ......................... m3/d,
przemysłowe w ilości ............................. m3/d,
ppoż. w ilości ....................................... m3/d,
Liczba działek po podziale: …………………………………………………………………………….…………………. ,
Przyjmuje do wiadomości, iż uzyskana opinia zostanie wydane wyłącznie dla potrzeb prowadzonego
przez właściwy organ postępowania administracyjnego w przedmiocie określenia warunków zabudowy
dla nieruchomości opisanej we wniosku (art. 61 ust.1pkt 3, w zw. z ust.5 ustawy z dnia 27 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( j.t. Dz.U. z 2020, poz. 293), a uzyskana na
podstawie niniejszego wniosku opinia na temat dostawy wody/ odbioru ścieków, nie stanowi o
możliwości wykonania na jego podstawie przyłącza wodociągowego/kanalizacyjnego.
Zgodnie z art. 13 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 (RODO) ,
informuje Pana/Panią, że:
Administratorem przetwarzanych Pana/ Pani danych osobowych jest:
MPGK Sp. z o. o. ul. W. Witosa 6, 88-300 Mogilno
Dane przetwarzane są w celu wydania opinii w sprawie przyłączenia do sieci.
Informacje szczegółowe na stronie internetowej

…………………........…........................
podpis wnioskodawcy/pełnomocnika*

Załączniki :
– Schemat planowanego podziału działki w skali 1:1000 lub 1:500
– Dokument określający stan prawny nieruchomości, której dotyczy wniosek
1 - Niepotrzebne skreślić

*konieczne załączenie upoważnienia/pełnomocnictwa

