WNIOSEK O WYDANIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH
NA WYKONANIE PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO I/LUB KANALIZACYJNEGO*
Sierakowice, dnia ………………………..
…...............................................
(imię, nazwisko)

……………………………….…...
(adres)

…………………………………...
(tel)

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I
KANALIZACJI, SPÓŁKA Z O.O.
UL. KARTUSKA 12
83-340 SIERAKOWICE

Proszę o wydanie warunków technicznych na wykonanie przyłącza do sieci wodociągowej

i/lub kanalizacyjnej*

zlokalizowanego na działce nr ………………………….…………. położonej w ……………………….………………………….
przy ulicy …………………………………..……………..…………....
Informacje o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania nieruchomości: ……………………………………………………………….
Określenie dobowego zapotrzebowania na wodę do celów:
- bytowych …………..............….m3/dobę.
- technologicznych ………………….. m3/dobę
- przeciwpożarowych ………………….. m3/dobę
- innych ……………………………………….. m3/dobę
Określenie ilości i jakości odprowadzanych ścieków:
- bytowych ………………………. m3/dobę
- przemysłowych ………………………. m3/dobę,
wielkość ładunku zanieczyszczeń:
- BZT5 ………………………. mg O2/l
- ChZT ………………………. mg O2/l
- Zawiesina ogólna ……………………… mg O2/l
- azot amonowy ………………….. mg N NH4/l
- fosfor ogólny ……………………… mg P/l
- węglowodory ropopochodne ……………… mg /l
- substancje ekstradujące się eterem naftowym …………………..mg/1
……………………………….
(Podpis)

Załączniki:
1. Dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości.
2. Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci wodociągowej lub
kanalizacyjnej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu.

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie podanym wyżej zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celu zawarcia i wykonania
umowy-zlecenia.
KLAUZULA INFORMACYJNA
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Sierakowicach, 83-340 Sierakowice;
Kartuska 12, 83-340, 58 684 73 41
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail:
inspektor@cbi24.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy-zlecenia.
4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj.
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest odmowa zawarcia i wykonania umowy-zlecenia.
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na
zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Data ………………………..

………………………………..
(podpis)

