
OÜ Sindi Vesi
Liitumistaotlus liitumiseks _____ ühisveevärgiga _____ ühiskanalisatsiooniga 

1. Liituva kinnistu aadress 

__________________________________________________________________________________ 
Tänav, maja,küla, postiindeks 

__________________________________________________________________________________ 
Kinnistu suurus      Maa sihtotstarve        Olemas veemõõtja: jah/ei 

2. Ehitise tüüp 

_____ ühepereelamu või suvila, brutopindala _____ m2 

_____ paariselamu, brutopindala _____ m2 

_____ ridaelamu, bokside arv _____, brutopindala _____ m2 

_____ korruselamu, korruste arv _____, korterite arv _____, brutopindala _____ m 

3. Liituva kinnistu omanik 

__________________________________________________________________________________ 
Ees- ja perekonnanimi      Isikukood või reg kood 

__________________________________________________________________________________  
Postiaadress, indeks     E-post    Telefon 

4. Juriidiline isik 

__________________________________________________________________________________  
Planeeritav tootmistegevus ____________________________________________________________ 

Vajalik vee hulk _____ l/sek  _____ m
3
 /päevas ja/või _____ m

3
/kuus 

Andmed vett kasutavate ja reovett eraldavate tehnoloogiliste protsesside kohta ning taotlus neist 

protsessidest reoveega ühiskanalisatsiooni ärajuhitava reostuse kontsentratsiooni ja koguse kohta

__________________________________________________________________________________ 
5. Liitumistingimuste väljastamise taotluse otstarve 

_____ detailplaneeringu kehtestamiseks alale 
_____ vee- ja kanalisatsiooniprojekti tarbeks arendusalale (DP kehtestatud _____________________) 
_____ kinnistule, millele planeeritakse ühepere-, paaris-, rida-, korruselamut, tootmishoonet 
_____ olemasoleva elamu asemele uue elamu ehitamiseks 
_____ olemasoleva elamu ümberehitamiseks väikeses mahus 
_____ kinnistul asuva elamu või suvila liitumiseks (ümberehitust ei planeerita) 

_____ kinnistu veevärgi ümberühendamiseks ühisveevärgile 
_____ kinnistu liitumiseks ühiskanalisatsiooniga 

_____ muu _________________________________________________________________________ 
6. Planeeritav liitumise aeg 

__________________________________________________________________________________ 
7. Taotlusele lisatud dokumendid 

_____ taotleja isikut tõendava dokumendi koopia, vajadusel volikiri 
_____ omandiõigust tõendava dokumendi koopia 
_____ kinnistu plaan, millel on näidatud kõik olemasolevad ehitised ja nende ühendused   

tehnovõrkudega ning kavandatavad hooned ja nende eeldatav paiknemine 
8. Tehnilisi tingimusi soovin 

_____ paberkandjal, aadressile _________________________________________________________ 
_____ e-postiga, aadressile ____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
Avalduse esitaja  (nimi, allkiri)       Kuupäev 
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