Zakład Usług Komunalnych w
Gaworzycach

WNIOSEK
o wydanie warunków
przyłączenia do sieci wod.–kan.

……………………..
(data wpływu/ nr
kancelaryjny)

DANE PODMIOTU UBEGAJĄCEGO SIĘ O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI
1. Imię i nazwisko / Nazwa:

2. Adres zamieszkania/siedziby podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci:

OKREŚLENIE POTRZEB PODMIOTU UBEGAJĄCEGO SIĘ O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI
3. Informacja o przeznaczeniu i sposobie wykorzystywania nieruchomości/obiektu (należy zaznaczyć właściwy kwadrat):
□budynek mieszkalny jednorodzinny □ zabudowa zagrodowa

□ inna zabudowa jaka …………………………..

4. Lokalizacja nieruchomości lub obiektu który ma zostać przyłączony / Adres / Nr działki / obręb

5. Maksymalne dobowe zapotrzebowanie wody:
Q
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d
d
d

Qd =
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=
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................

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

3
[m /d] - cele bytowe

6.Maksymalny przepływ wody średniodobowy i maksymalny
godzinowy:

Qśd = ................ [m3/d]

3
[m /d] - cele technologiczne

Qh = ................ [m3/d]

3
[m /d] - cele przeciwpożarowe

3
[m /d] - cele inne

7. Maksymalny dobowy przepływ odprowadzanych ścieków

Qśd = ................ [m3/d]

9. Planowany termin :
• poboru wody od …....….…………………….
• dostarczania ścieków od………………………………

8. Rodzaj ścieków (należy zaznaczyć właściwy kwadrat)
□ Ścieki bytowe
□ Ścieki przemysłowe

Wielkości ładunku zanieczyszczeń:
10. Nieruchomość posiada własne ujęcie wody :
□

Tak
□ Nie

11.Do wniosku załączam:
□ Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (DO WGLĄDU)
□ Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci oraz innych obiektów i sieci
uzbrojenia terenu
□ Odpis z właściwego rejestru (w przypadku przedsiębiorców*)

OŚWIADCZENIE OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O PRZYŁĄCZENIE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku w celu podjęcia działań niezbędnych do przyłączenia
mojej nieruchomości do sieci, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz
ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000) oraz zgodnie klauzulą informacyjną załączoną do
niniejszego wniosku.
.
Dnia ……………
……………………………………………
Podpis …………………….………………….
…Dnia ……………………………………………………………
…………………………….………………….…………………………………………………………

Podpis
Podpis …………………………….………………….

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Administrator Twoich
danych
Inspektor Ochrony
Danych

Zakład Usług Komunalnych w Gaworzycach, ul. Dworcowa 95, 59-180
Gaworzyce
We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych
możesz kontaktować się pod adresem:
iodo@gaworzyce.com.pl

Cele przetwarzania

Podstawa prawna:

Retencja

Zaopatrzenie
w wodę i
odprowadzanie
ścieków

art. 6, ust. 1 lit. b) RODO - przetwarzanie
jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną
jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia
działań na
żądanie osoby, której dane dotyczą, przed
zawarciem umowy

do czasu
zakończenia
umowy

Prowadzenie rozliczeń

Archiwizacja danych

Dochodzenie roszczeń i
obrona
przed roszczeniami
Odbiorcy danych

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. przetwarzanie
jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze
art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. przetwarzanie jest
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze w zw. z ustawą z dnia 14
lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i
archiwach

5 lat od
zakończenia roku
kalendarzowego

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - wypełnienie obowiązku
prawnego ciążącego na
administratorze w zw. z ustawą z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
• Podmioty z którymi administrator zawarł umowy
powierzenia
• Prawo żądania dostępu do danych

PrzysługująceCi prawa
• Prawo żądania sprostowania danych
• Prawo żądania usunięcia danych
• Prawo żądania ograniczenia przetwarzania
• Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd
Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa
Obowiązek podania
danych

Podanie danych jest niezbędne do rozpatrzenia wniosku i zawarcia
umowy.

