WNIOSKODAWCA
Imię i nazwisko/nazwa firmy/dane pełnomocnika (pełnomocnictwo w załączeniu)

____________________dn. __________

Adres zamieszkania/siedziba firmy

Bystrzyca Dolna 55a
58-100 Świdnica
Telefon kontaktowy

E-mail

WNIOSEK O WYDANIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA DO SIECI
WODOCIĄGOWEJ I/LUB KANALIZACYJNEJ
Proszę o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej obiektu,
zlokalizowanego w miejscowości ________________________________________________________________________
przy ulicy ____________________________________________________________________________________________________
nr budynku ______________ nr działki

_______________________________________________________________________

nr księgi wieczystej _________________________________ tytuł prawny________________________________________
INWESTOR__________________________________________________________________________________________________
ADRES: ______________________________________________________________________________________________________
RODZAJ PRZYŁĄCZENIA
□ Przyłącze wodociągowe

□ Przyłącze kanalizacyjne

RODZAJ OBIEKTU BUDOWLANEGO NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI
□
□

Budynek mieszkalny jednorodzinny
□ Zabudowa zagrodowa
Inna zabudowa:
Zabudowa jednorodzinna zespołowa (podać ilość budynków oraz rodzaj zabudowy) ________________________
____________________________________________________________________________________________________________

□

Zabudowa wielorodzinna (podać ilość lokali mieszkalnych) _________________________________________________

□

Inne (np. handlowy, biurowy, usługowy, produkcyjny, magazynowy) ________________________________________
ZAPOTRZEBOWANIE NA WODĘ
Cele:

Qdśr [m³/d]*

Qhmax [m³/h]

-

-

-

-

Q [dm³/s]

Wielkość ładunku
zanieczyszczeń [g/d]

□ bytowe
□ technologiczne
□ p.poż.
wewnętrzne
□ p.poż.
zewnętrzne
□ Inne
*Obliczyć na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 styczna 2002r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody
( Dz. U. z dnia 31 stycznia 2002r.). Dla gospodarstw domowych przyjąć zapotrzebowanie na wodę Qdśr = 0,1 m³ x ilość mieszkańców.

ILOŚĆ ŚCIEKÓW ORAZ WIELKOŚĆ ŁADUNKU ZANIECZYSZCZEŃ
Dla celów:
□

bytowych Q [m³/d])*

□

ładunek BZT5 [g/d]**

□

przemysłowych Q [m³/d]*

□

wskaźniki zanieczyszczeń charakterystyczny dla danej działalności [g/d]
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________

**Ładunek obliczyć jako liczba mieszkańców x 60 g/d

ZAŁĄCZNIKI
□

Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci oraz innych obiektów i sieci
uzbrojenia terenu

□

Proponowane miejsce włączenia do sieci wodociągowej/sieci kanalizacyjnej wraz z proponowaną trasą przyłącza

□

Odpis z właściwego rejestru (w przypadku gdy wnioskodawca podlega takiemu wpisowi)

□

Pełnomocnictwo do reprezentowania Inwestora
Forma odbioru korespondencji:

□ osobiście

□ poczta

□ właściwe zakreślić
Oświadczam, że podane przeze mnie powyższe informacje są zgodne z prawdą oraz stanem faktycznym na dzień złożenia wniosku, a
także że ponoszę pełną odpowiedzialność za wszelkie niezgodności i szkody wynikłe z ich podania.
W przypadku odmowy podłączenia do sieci przez przedsiębiorstwo wodociągowo kanalizacyjne Wnioskodawca ma prawo złożyć
odwołanie do organu regulacyjnego, którym jest Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie, ul. C.K Norwida 34, 50-950 Wrocław.
Potwierdzenie wykonania usługi
Wypełnia pracownik Działu TT
Numer warunków technicznych …………………………………
Data wydania dokumentu

………………………………………

Podpis …………………………………………………………………
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.
Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą w Bystrzycy Dolnej nr 55A zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą w Bystrzycy Dolnej nr 55A.
2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych w Świdnickim Gminnym Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. w każdej sprawie dotyczącej
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych : tel. : 74-851-59-80, e-mail : inspektor.ochrony.danych@sgpk.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na jednej z poniżej wymienionych podstaw :
a) W celu wypełnienia obowiązku prawnego tj. ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz z zakresu rachunkowości (art. 6 ust 1 lit.
c RODO),
b) W celu realizacji umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem
umowy (art. 6 ust 1 lit. b RODO),
c) W celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Świdnickiego Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o., który polega na ustaleniu i ewentualnym
dochodzeniu roszczeń (art. 6 ust 1 lit. f RODO),
d) Na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych do celu dla jakiego zgoda została wyrażona (art. 6 ust 1 lit. a RODO)
4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymagane przez Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w celu zawarcia i realizacji umowy, a
konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy.
5. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.
6. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: dostawca systemu informatycznego, banki w zakresie realizacji płatności, organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana
danych na podstawie przepisów prawa.
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane: do czasu wypełnienia obowiązku prawnego Świdnickiego Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. :
– do czasu realizacji umowy
– do czasu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Świdnickiego Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.
– do czasu cofnięcia zgody.
9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu.
10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza
przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się w siedzibie Spółki lub na jej stronie internetowej:
http://www.sgpk.pl/Skladniki/rodo/klauzula_inf_war_techn.pdf

_______________________________
Podpis Wnioskodawcy

