WNIOSEK
o wydanie warunków
przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej1)
do Wodociągów Wierzchosławickich Sp. z o. o.
1)niepotrzebne

skreślić

.…………………..
znak i data złożenia pisma
(wypełnia pracownik)

DANE PODMIOTU UBEGAJĄCEGO SIĘ O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI
1a. Imię i nazwisko / Nazwa1):

1b. Adres zamieszkania / siedziby1) podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci:
1c. Adres korespondencyjny (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania / siedziby):
1d. Telefon kontaktowy2):
2)

informacja nie jest niezbędna do złożenia wniosku, ale ułatwia kontakt i może przyspieszyć wydanie warunków

OKREŚLENIE POTRZEB PODMIOTU UBEGAJĄCEGO SIĘ O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI
2. Lokalizacja nieruchomości lub obiektu który ma zostać przyłączony do sieci (adres, nr działki, obręb / miejscowość):

3. Informacja o przeznaczeniu i sposobie wykorzystywania nieruchomości lub obiektu który ma zostać przyłączony do sieci:

4a. Dobowe zapotrzebowanie wody:

4b.Przepływ wody średniodobowy i maksymalny godzinowy:

Qd = ................ [m3/d] - cele bytowe

Qśd = ................ [m3/d]

3

Qd = ................ [m /d] - cele technologiczne

Qh = ................ [m3/h]

4c. Wielkość ładunku zanieczyszczeń w ściekach:

Qd = ................ [m3/d] - cele przeciwpożarowe
Qd = ................ [m3/d] - cele inne
5a. Ilość i jakość odprowadzanych ścieków bytowych:

5b. Ilość i jakość odprowadzanych ścieków przemysłowych:

6. Wymagane ciśnienie wody:

7. Nieruchomość posiada własne ujęcie wody :

P= ................ [MPa]

Tak
Nie

8. Oświadczenie inwestora
Oświadczam, że posiadam tytuł prawny do wnioskowanej nieruchomości
9. Załączniki:

plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci
wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu3),
decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub wypis i wyrys z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego4),
inne:……….
3)
4)

załącznik obowiązkowy
brak załącznika nie stanowi braku formalnego

Data i podpis Wnioskodawcy
…………………………………..

KLAUZULA INFORMACYJNA
do przetwarzania danych osobowych
Administratorem podanych danych osobowych jest spółka pod nazwą
Wodociągi
Wierzchosławickie Sp. z o. o. z siedzibą w Wierzchosławicach, Wierzchosławice 39/3, 33-122
Wierzchosławice ("WW Sp. z o.o." lub "administrator").
Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L 119, s.1) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE ("RODO").
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy, że dane osobowe będą przetwarzane
w celu podjęcia na Pani/Pana żądanie działań koniecznych do zawarcia stosownej umowy, której
wniosek dotyczy.
W przypadku zawarcia umowy, dane będą przetwarzane w celu jej należytego wykonywania
(art. 6 ust.1 lit. b) RODO) oraz do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze
(art. 6 ust.1 lit. c) RODO), takich jak wykonywania zadań określonych w ustawie z dnia 7 czerwca
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1152), oraz wykonywania innych zadań w interesie publicznym, w zakresie wynikającym
z obowiązujących przepisów prawa, które dotyczą wykonywanej usługi, wystawiania i przechowywania
faktur oraz innych dokumentów księgowych, wykonywania obowiązków wynikających z przepisów
o archiwizacji.
Nadto, dane mogą być przetwarzane w prawnie uzasadnionym interesie realizowanym przez
administratora (art. 6 ust.1 lit. f) RODO), takim jak realizacja działań reklamacyjnych i podatkowo –
rachunkowych oraz dochodzenie roszczeń lub praw związanych z wykonywaniem umowy.
W przypadku danych podanych we wniosku, którego rozpatrzenie nie prowadzi do zawarcia
umowy, będą one przetwarzane przez okres 3 lat od rozpatrzenia danego wniosku.
W przypadku, w którym zostanie przez Panią/Pana zawarta umowa z administratorem
o świadczenie określonej usługi, dane te będą przetwarzane przez cały okres jej świadczenia,
a następnie przechowywane przez czas przewidziany w przepisach prawa dla celów prawnopodatkowych i archiwizacyjnych, a w uzasadnionych przypadkach na czas niezbędny do dochodzenia
roszczeń administratora.
Dane mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, którym na podstawie umowy powierzono
przetwarzanie danych osobowych, takim jak podwykonawcy działający na rzecz administratora,
operatorzy pocztowi i firmy kurierskie, banki, urzędy skarbowe, organy samorządu terytorialnego,
organy właściwe w sprawach gospodarowania wodami, właściwe organy regulacyjne w rozumieniu
ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
W uzasadnionym przypadku mogą to być także firmy windykacyjne, kancelarie prawne,
właściciele i współwłaściciele nieruchomości. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz
niezbędne w celu rozpatrzenia Pani/Pana wniosku lub zawarcia umowy.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, o graniczenia ich
przetwarzania lub przeniesienia tych danych do innego administratora albo do ich trwałego usunięcia
w uzasadnionych przypadkach.
W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych, chęci uzyskania do nich dostępu, sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania
lub przeniesienia tych danych do innego administratora lub ich trwałego usunięcia, prosimy o kontakt
pocztą na adres WW Sp. z o. o. lub pocztą elektroniczną na adres mailowy;
wodociągi@wierzchoslawice.pl.
Informujemy, że służy Pani/Panu prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie przez WW Sp. z o.o. dane osobowe
dotyczące Pani/Pana naruszają przepisy RODO.

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.

Podpis:
……….

