
Przedsi ębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
 w Staszowie

Spółka Gminy z o.o.
ul. Wojska Polskiego 3; 28-200 Staszówul. Wojska Polskiego 3; 28-200 Staszów

Wnioskodawca

Imię i nazwisko .....................................................     Staszów, dnia ...........................r. 

Adres ...........................................................

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

PESEL    ...........................................................  

Telefon  ..................................................

                                                                                                                     WNIOSEK WNIOSEK                                                               

o wydanie warunków technicznych dostawy wody i odbi oru ścieków.o wydanie warunków technicznych dostawy wody i odbi oru ścieków. 

Zwracam si ę o wydanie warunków technicznych dostawy wody i odb ioru ścieków dla budynku

 istniej ącego/projektowanego*............................... ............................................... zlokalizowanego w
(rodzaj  budynku)

 miejscowo ści.................................................przy ul............................................ .. działka nr.............. 

 Niniejszym wnosz ę o wydanie warunków technicznych przył ączenia do sieciNiniejszym wnosz ę o wydanie warunków technicznych przył ączenia do sieci ::   

    □       WODOCIĄGOWEJ,  przy czym woda będzie dostarczana na cele     (zaznaczyć właściwe)    

     ■       bytowe, dla zaspakajania potrzeb mieszkanców  w liczbie...........osób.

     ■        przemysłowe,polegaj ące na prowadzeniu działalno ści w zakresie...................................... ........
                 
        ........................................................  ul.................................. ................................... działka nr..... ...........
.                             
    □        KANALIZACYJNEJ ,  przy czym  wytwarzane będą ścieki  (  zaznaczyć właściwe)  

    ■       bytowe pochodz ące od mieszka ńców nieruchomo ści w liczbie........ osób          

     ■         przemysłowe, w zwi ązku z prowadzeniem działalno ści w zakresie ...................................

............................................... ul ......................................................... działka nr ...........

Upoważniam PGKIM spółka gminy z o.o w Staszowie do wystawienia faktury VAT bez mojego podpisu .Należność ureguluję w kasie 

Przedsiębiorstwa lub na wskazane konto.             

 Termin realizacji 30 dni kalendarzowych od daty                                                            

                                                                                                                                         ( data i podpis wnioskodawcy)
        złożenia kompletnego wniosku 

Szczegółową informację w powyższej sprawie można uzyskać w PGKiM Pokój 11 tel.158642641  wew.51

Do wniosku doł ączam:  aktualną mapkę sytułacyjną określającą usytuowanie nieruchomości względem istniejących sieci 

wodociągowych i kanalizacyjnych.

 Wystawiono  fakturę VAT nr.............  Wniosek przyjęto pod nr ….............. 

  * niepotrzebne skreślić                                                                                          (datai podpis pracownika)                                              

NIP   866-00-01-412 tel.: (0-15) 864-26-41 PEKAO S.A. nr rach: 63 1240 2803 1111 0000 3290 1485
REGON 830251455 fax: (0-15) 864-26-43 BS Staszów  nr rach: 19 9431 0005 2001 0000 0345 0001
www.staszow.pgkim.pl e-mail: sekretariat@pgkim.pl KRS    0 0 0 0 1 4 8 3 6 3  –  X Wydz. Gosp. Sądu Rejonowego w Kielcach

Wysokość kapitału zakładowego: 27 625 000,00 zł


