OŚWIADCZENIE O BRAKU MOŻLIWOŚCI PRZYŁĄCZENIA
Bystrzyca Dolna, dn. …………............
Świdnickie Gminne
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
Bystrzyca Dolna 55A
58-100 Świdnica
Wnioskodawca:
........................................
........................................
........................................

Znak: ..................
OŚWIADCZENIE
W odpowiedzi na wniosek złożony do Świdnickiego Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego
Sp. z o.o. w dniu .......................... informujemy, w oparciu o § 21 Regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Świdnica brak jest możliwości podłączenia n/w nieruchomości do sieci. Na wysokości działki położonej w …............................... nr .......... w obrębie ................
brak jest rozdzielczej sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej będącej w naszym posiadaniu,
do której można byłoby przyłączyć Państwa nieruchomość.
Celem umożliwienia dostawy wody i odprowadzania ścieków do/z nieruchomości konieczne jest zaprojektowanie i wybudowanie:
1. Dla dostawy wody:
a) odcinka sieci wodociągowej Ø ...... mm w działce położonej w ……............................ nr ........
w obrębie ………..... wpiętej do fragmentu istniejącej sieci wodociągowej Ø ......... mm zlokalizowanej w działce nr ……….... w obrębie ……......... ;
b) przyłącza wodociągowego poprzez wpięcie do planowanego odcinka sieci wodociągowej na działce
położonej w ................................... nr ................ ;
2. Dla odbioru ścieków:
a) odcinka sieci kanalizacyjnej Ø ...... mm w działce położonej w ……............................ nr ........
w obrębie ………..... wpiętej do fragmentu istniejącej sieci kanalizacyjnej Ø ........ mm zlokalizowanej w działce nr ……….... w obrębie ……......... ;
b) przyłącza kanalizacyjnego poprzez wpięcie do planowanego odcinka sieci kanalizacyjnej na działce
położonej w ................................... nr ................ .
Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. oświadcza, że zgodnie z obowiązującym
na terenie Gminy Świdnica wieloletnim planem rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych
i kanalizacyjnych uchwalonym przez Radę Gminy Świdnica uchwałą nr XXXV\259\2012 z dnia
29 listopada 2012r. nie jest obecnie planowana budowa sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej,
do której można byłoby przyłączyć Państwa nieruchomość. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani
budową takich urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych z własnych środków, to informujemy,
że budowa jest możliwa na warunkach zawartych w umowie określającej warunki przyłączenia.

