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Łeba, dnia……………..………….….. 

 

 

Spółka Wodna „Łeba” 

ul. Wspólna 1  

84-360 Łeba 

 

WNIOSEK 

o określenie warunków technicznych przyłączenia do sieci 

 

I. Na podstawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, przyjętego uchwałą  

Nr 401/XLII/2006 z dnia 10 marca 2006 r. rady Miejskiej w Łebie, opublikowaną w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Pomorskiego Nr 69, poz. 1435 z dnia 30 czerwca 2006 r., proszę  

o określenie warunków technicznych przyłączenia do sieci kanalizacyjnej sanitarnej dla 

projektowanego / istniejącego* obiektu: 

……………………………………………………………………………………………………………

(nazwa i rodzaj obiektu, np. budynek mieszkalny, letniskowy, gospodarczy, usługowy, handlowy, zakład produkcyjny i inny) 

zlokalizowanego w Łebie 

przy ulicy, nr: ………………………………………………………………………………………….. 

obręb:………………    działka geodezyjna nr: …………………  

Przewiduję maksymalne dobowe odprowadzanie ścieków na cele bytowo-gospodarcze / produkcyjne * 

w ilości Qd max=…………m3/dobę. 

*niewłaściwe skreślić 

II. Dane wnioskodawcy: 

• Imię i nazwisko / firma : ………………………………………………………………………........ 

• Adres zamieszkania / siedziba firmy: ……………………………………………………………... 

• Adres korespondencyjny: …………………………………………………………………………. 

• Telefon kontaktowy :………………………… e-mail:…………………………………………..... 

• NIP (dot. firm) :……………………………………………………………………………………. 

III. Posiadam tytuł prawny do korzystania z obiektu (własność, współwłasność, dzierżawa, najem, 

użytkowanie, zarząd, stan prawny nieuregulowany, nr pozwolenia na budowę – kto wydał):  

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
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IV. Oświadczam, iż zgadzam się aby decyzja na niniejszy wniosek została odebrana osobiście / wysłana 

drogą pocztą na podany adres korespondencyjny / wysłana na podany adres e-mail z zwrotnym 

potwierdzeniem odbioru**. 

**niewłaściwe skreślić 

 

V. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych Spółka 

Wodna „Łeba” z siedzibą w Łebie, ul. Wspólna 1, 84-360 Łeba . Celem przetwarzania jest 

wykonanie umowy z osobą, której dane dotyczą lub do podjęcia działań poprzedzających zawarcie 

umowy, na żądanie osoby.  Dane osobowe przekazuję dobrowolnie i oświadczam, że są zgodne z 

prawdą. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i 

sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie 

ich poprawiania. 

 

W przypadku odprowadzania ścieków przemysłowych do wniosku należy dołączyć krótki opis 

źródeł ścieków powstających w procesie produkcyjnym, ich przewidywany skład lub 

substancje używane w toku produkcji, które trafiają do ścieków lub aktualne pozwolenie 

wodnoprawne. 

 

 

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

                                                                                                               Czytelny podpis wnioskodawcy 

 

WYPEŁNIA USŁUGODAWCA 

Wnioskodawca przedstawił ……………………………………………………………………………... 

                                                                                                                     rodzaj aktu, numer 

 jako akt prawny potwierdzający możliwość do korzystania z nieruchomości, dla której zostanie 

rozpatrzony wniosek. Potwierdzam ich zgodność z oryginałem. 

 

 

……….………………………………………… 

                                                                                                Pieczątka i podpis osoby przyjmującej wniosek 

 

ZAŁĄCZNIKI: 

1. Aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 lub z zaznaczoną lokalizacją projektowanego / 

istniejącego obiektu 

2. Dokument potwierdzający stan prawny do korzystania z nieruchomości (do wglądu) 

3. Opis technologii produkcji i dane dotyczące powstających ścieków ewentualnie ich analiza fizykochemiczna 

lub kopia aktualnego pozwolenia wodnoprawnego. (w przypadku odprowadzania ścieków innych niż bytowe)  


