ZLECENIE WYDANIA WARUNKÓW PRZYŁĄCZA

Oznaczenie przedsiębiorstwa wod-kan

ZLECENIE WYDANIA
WARUNKÓW
TECHNICZNYCH
Przyłączenia obiektu budowlanego
do zewnętrznej sieci wodociągowej
i/lub kanalizacyjnej

(data wpływu/nr kancelaryjny)

DANE ZLECENIODAWCY
1. Imię i nazwisko/ Nazwa pełna firmy
2. Adres do korespondencji
3. Numer telefonu*
4. Adres e mail*

DANE OBIEKTU BUDOWLANEGO
5. Rodzaj istniejącego/ projektowanego obiektu budowlanego

6. Adres/ lokalizacja istniejącego/ projektowanego obiektu budowlanego / nr działki
7. Maksymalne dobowe zapotrzebowanie wody

8. Wymagane ciśnienie wody w miejscu przyłączenia

Q d max=………………[m3/d]

P= …………….[MPa]

9. Maksymalny dobowy przepływ odprowadzanych ścieków
3

Q d max=………………[m /d]
11. Planowany termin:
• pobory wody
•
13.

□

od ……………..

dostarczanie ścieków od ……………....

10. Rodzaje ścieków: (należy zaznaczyć właściwy kwadrat)

□
□

Ścieki bytowe

□
□

TAK

Ścieki przemysłowe
12. Nieruchomość posiada własne ujęcie wody

NIE

Warunki techniczne montażu wodomierza odliczającego wodę bezpowrotnie zużytą

14. Do załącznika dołączam:

□ plan sytuacyjny na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej, określający usytuowanie nieruchomości
□ odpis z właściwego rejestru ( z KRS-u lub odpisu z rejestru działalności gospodarczej)
□ parametry dostarczanych ścieków (w przypadku dostawców ścieków przemysłowych )
□ dokument stwierdzający stan prawny nieruchomości, której dotyczy wniosek
OŚWIADCZENIE INWESTORA
1. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)
oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. O ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 poz. 1000) informuje, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przeworska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o., 37-200 Przeworsk,
Plac Mickiewicza 8,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@pgk-przeworsk.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług związanych ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym
odprowadzaniem ścieków oraz w związku z prowadzoną przez przedsiębiorstwo działalnością gospodarczą,
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą
•
Podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz w związku z powierzeniem przetwarzania danych
osobowych np. : operatorzy pocztowi, ubezpieczyciele, podmioty świadczące usługi projektowe, budowlane, techniczne
i informatyczne),
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji sprawy, a także po jej zakończeniu w celu ew. windykacji
i archiwizacji, w czasie zgodnym z obowiązującymi przepisami,
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania,
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
8) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
9) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy
10) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
* podanie danych kontaktowych dobrowolne

Dnia ……………………..…, Podpis ………………………

