
Poznań, dnia.............................................
............................................................................................................

Nazwa Inwestora – Zleceniodawcy

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

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

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

NIP / PESEL......................................................................................

E – MAIL (podając adres e-mail będziesz miał możliwość otrzymywania informacji 
o statusie złożonego wniosku lub sprawdzenia go na stronie www.formularze.aquanet.pl)

Proszę  o  wydanie  opinii o  możliwości  podłączenia  do  sieci  wodociągowej,  kanalizacji  sanitarnej, 
kanalizacji deszczowej*: ODBIÓR: osobiście listownie       **

⇒ budynku mieszkalnego jednorodzinnego*

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

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

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

Adres budynku (lub działki): miejscowość...........................................................ul. .................................................................nr................

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)

3.             ścieki deszczowe –  przepływ obliczeniowy  qs [dm3/s] ..............................;

• przyjęto miarodajne natężenie deszczu [dm3/s/ha] ..............................;

Przyjmuję  do  wiadomości,  że  niniejsza  usługa  jest  odpłatna  zgodnie  z  cennikiem  Aquanet  SA 
dostępnym na witrynie   www.aquanet.pl   oraz w siedzibie spółki przy ul. Dolna Wilda 126 w Poznaniu  .  
Załączniki:
– nieaktualizowana mapa zasadnicza  – 1 egzemplarz

Podpis i Pieczątka

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.)  
informujemy, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych we wniosku jest Aquanet SA z siedzibą w Poznaniu przy  ul. Dolna Wilda  

*    niepotrzebne skreślić
**  zaznacz  właściwe
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AQUANET SA
Biuro Techniczne
ul. Dolna Wilda 126
61-492 Poznań

WYPEŁNIĆ   DRUKOWANYMI   LITERAMI

http://www.aquanet.pl/


126. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy wynikającej z przedmiotowego wniosku. Posiada Pani/Pan prawo dostępu  
do treści tych danych oraz ich poprawiania
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