Wnioskodawca

Jarosław, dnia ............................

INWESTOR/PEŁNOMOCNIK

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
imię i nazwisko /nazwa/

w Jarosławiu Sp. z o. o, ul. Jana Tarnowskiego 28
37-500 Jarosław

.......................................................
adres: /ulica, numer/

.......................................................
kod

miejscowość

nr tel

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

WNIOSEK
o określenie warunków technicznych przyłączenia do sieci:
□ wodociągowej
□ kanalizacyjnej
Dotyczy obiektu przy ul…………………………… działka/działki nr ………………………...............
……………………………………….. obręb………………………..
□ istniejącego
□ projektowanego
Rodzaj zabudowy:
□ jednorodzinna
□ wielorodzinna
□ inna/podać rodzaj obiektu/

………………..

……… ……………………………………………………………………………………………
Posiadanie własnego ujęcia:
□ tak
□ nie
Przeznaczenie wody na cele:
□ bytowe - max.dobowe zapotrzebowanie wody –………… …..m³/d
□ przemysłowe - max.dobowe zapotrzebowanie wody - ............m³/d
□ przeciwpożarowe- max. sekundowe zapotrzebowanie wody:dla instalacji wewnętrznej…….. dm³/s
dla sieci zewnętrznej ………. dm³/s
□ ogrodowe
Ilość odprowadzanych ścieków, wód:
□ ścieki bytowe - max. dobowe…………….. m³/d
□ wody opadowe - max.sekundowe………… dm³/s
- z dachów .......................................... ……… dm³/s
- z powierzchni utwardzonych.............. ……… dm³/s
- z powierzchni zielonych..................... ……… dm³/s
□ ścieki przemysłowe –max.dobowe.... ……… m³/d
- skład ścieków przemysłowych:
BZT5 .................................... mgO2/l
azot amonowy .................... mg/l
ChZT Cr ................................ mgO2/l
fosfor ogólny ...................... mgP/l
zawiesina ogólna..................
mg/l
chlorki ................................ mg/l
substancje ekstrahujące się eterem
odczyn pH ..........................
naftowym………………….. mg/l
temperatura .......................... °C
Dodatkowe informacje:
wyposażenie w urządzenia sanitarne
□ umywalka ................... szt.

□ wanna ......................... szt.
□ natrysk ........................ szt.
□ zlewozmywak ............. szt.
□ ubikacja ...................... szt.
□ inne ............................. szt.
sposób przygotowania ciepłej wody .................................................
Liczba mieszkańców /dotyczy budynków mieszkalnych wielorodzinnych/………….
Liczba zatrudnionych osób ………………
Liczba kondygnacji najwyższego budynku /dotyczy budynków wielorodzinnych/………
Powierzchnia działki ogółem .................................... m²
w tym: powierzchnia zabudowy ................................. m²
powierzchnia utwardzona .............................. m²
powierzchnia terenów zielonych ................... m²
Przewidywany termin rozpoczęcia poboru wody/odprowadzania ścieków ..................................................
Termin wydania technicznych warunków przyłączenia: nie dłuższy niż 30 dni od dnia złożenia
wniosku. Do powyższego terminu nie wlicza się okresów opóźnień spowodowanych przyczynami
niezależnymi od przedsiębiorstwa.
W załączeniu:
□ dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości /aktualny wypis z rejestru gruntów
lub aktualny odpis z księgi wieczystej lub umowa najmu lub umowa dzierżawy/
□ kopia mapy zasadniczej do celów opiniodawczych w skali 1:500 wraz z zaznaczoną istniejącą i planowaną
zabudową ,propozycją miejsca przyłączenia i trasy projektowanych urządzeń i przyłączy wod. - kan.

□ upoważnienie właściciela/inwestora dla pełnomocnika
□ bilans ilości wód opadowych wraz z określeniem rodzaju powierzchni odwadnianej dla stanu istniejącego i
po rozbudowie/przebudowie
□ inne ...................................................................................................................................................................
Oświadczam, że jestem:
□ właścicielem
□ współwłaścicielem - udział .................
□ zarządcą
□ dzierżawcą
□ inne ......................................................
Warunki techniczne:
□ odbiorę osobiście
□ odesłać pocztą
X Właściwe zaznaczyć

Informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
w Jarosławiu Spółka z o.o. z siedzibą w Jarosławiu przy ul. Tarnowskiego 28, zwany dalej Administratorem.
Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie,
za pomocą poczty tradycyjnej na adres: 37-500 Jarosław, ul. Tarnowskiego 28 oraz na adres e-mail: iod@pwikjaroslaw.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji niniejszego wniosku oraz wykonania umowy i nie
będą udostępniane innym odbiorcom.
4. Podanie danych jest niezbędne do realizacji niniejszego wniosku oraz wykonywania umowy i wiąże się
z realizacją przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zadań określonych w ustawie z dnia
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U.
z 2017 r., poz. 328 ze zm.). W przypadku niepodania danych zawartych we wniosku niemożliwa jest jego
realizacja i wykonanie umowy.
5. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b), c) oraz f) Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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.
6. Posiada Pani/Pan prawo do:
a. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b. wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
c. przenoszenia danych,
d. wniesienia skargi do organu nadzorczego,
e. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych; cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej dokonaniem.
7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonywania umowy oraz w celach archiwalnych w
interesie publicznym związanym z realizacją przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zadań
publicznych określonych przepisami prawa.
9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej
i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową
utratą,
zmianą,
nieuprawnionym
ujawnieniem,
wykorzystaniem
czy
dostępem,
zgodnie
ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
Niniejszym oświadczam, że zapoznałem(-am) się z treścią powyższej klauzuli informacyjnej.
...........................................
data, podpis

