
Tarnowo Podgórne, dnia  .............................................................. 
............................................................................................................ 
  Nazwa Inwestora – Zleceniodawcy 

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

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

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

NIP  ............................................................................................ 
 
 
Zlecam wydanie warunków technicznych podłączenia do 
sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej*: 

⇒ budynku mieszkalnego jednorodzinnego* 

⇒ budynku mieszkalnego wielorodzinnego (ilość mieszkań)* .................................................................................................... 

⇒ obiektu innego (określić rodzaj, ilość kondygnacji)* ......................................................................................................................... 

⇒ działki budowlanej (podać powierzchnię)*  ......................................................................................................................................... 

Adres budynku /lub działki/:  

miejscowość.........................................…………………………….........ul. ............................................................………………… nr……..  

dz. nr geodezyjny............………………….. 
 
 

Ilości wody i ścieków*  /nie wypełnia się dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego/ 

1. woda – zapotrzebowanie średnie dobowe Qdśr i przepływ obliczeniowy qs, na cele: 

• bytowo-gospodarcze     Qdśr [m3/d] ..............................;    qs [dm3/s] .............................. 

• technologiczne       Qdśr [m3/d] ..............................;    qs [dm3/s] .............................. 

• przeciwpożarowe                qs [dm3/s] .............................. 
 
2. ścieki – ilość średnia dobowa Qdśr i przepływ obliczeniowy qs: 

• bytowo-gospodarcze     Qdśr [m3/d] ..............................;    qs [dm3/s] .............................. 

• technologiczne       Qdśr [m3/d] ..............................;    qs [dm3/s] .............................. 
  /rodzaj/ 
 
 
 

Załączniki:  
– aktualna mapa zasadnicza – 1 egzemplarz 
 

OŚWIADCZENIE – Akceptacja poniższych warunków jest podstawą realizacji niniejszego wniosku  
 
Oświadczam, że zapoznałem-am się z Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze gminy Tarnowo Podgórne, 
Cennikiem usług Tarnowskiej Gospodarki Komunalnej TP-KOM Sp. z o.o. oraz że akceptuję ich treść.  
Oświadczam, ze wyra żam zgod ę na poniesienie kosztów wykonania usługi i zobowi ązuję się do dokonania płatno ści za powy ższą usług ę 
w terminie okre ślonym na fakturze  
 
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Tarnowską Gospodarkę Komunalną TP-KOM Sp. z o.o. w Tarnowie Podgórnym, z siedzibą przy ul. Zachodniej 4 moich danych osobowych 
podanych powyżej, w celu realizacji i archiwizacji niniejszego wniosku. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że mam prawo żądania informacji o zakresie przetwarzania moich danych osobowych, 
prawo dostępu do treści tych danych, uzupełniania, uaktualniania i sprostowania danych, gdy są one niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe. Mam również prawo wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania moich danych osobowych w wymienionym celu. (**)  

 
 
 
 

 

                       Podpis  

*) niepotrzebne skreślić 

**) dotyczy osób fizycznych 

 

Tarnowska Gospodarka Komunalna 
TP-KOM Sp. z o.o. 
ul. Zachodnia 4 
62-080 Tarnowo Podgórne 
 


