
Polanica-Zdrój, dnia .....................................................................

WNIOSKODAWCA:

...............................................................................................................
(imię i nazwisko /Nazwa firmy)

...............................................................................................................
(nr PESEL/NIP)

...............................................................................................................
(adres zamieszkania/siedziby ulica, nr domu)

...............................................................................................................
(kod, miejscowość)

...............................................................................................................
(nr telefonu)

...............................................................................................................
(e-mail)

WNIOSEK O WYDANIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA DO SIECI
WODOCIĄGOWEJ/KANALIZACYJNEJ

I Proszę o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej* i/lub kanalizacyjnej* dla:

1) budynku mieszkalnego – jednorodzinnego (planowana liczba mieszkańców…...………)

2) budynku mieszkalnego – wielorodzinnego (ilość lokali: …....…. , ilość kondygnacji: ……..….)*

3) inne (podać rodzaj obiektu)*

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

II Obiekt:

1) istniejący*

2) projektowany*

3) w rozbudowie*

III Obiekt posiada lokalne ujęcie wody:

1) tak*

2) nie*

IV Lokalizacja nieruchomości lub obiektu, który ma zostać przyłączony:

……………………...…….…………………… …………………….……
(ulica) (numer budynku)

……………………...…….…………………… …………………….…… ……………………………………………………….……………
(numer działki) (obręb) (miejscowość)

V Maksymalne dobowe zapotrzebowanie wody:

1) Qd = ……………………….………. [m³/d] – cele bytowe (przyjąć 0,2 m³/dobę/jedną osobę),

2) Qd = ……………………….………. [m³/d] – cele technologiczne,

3) Qd = ……………………….………. [m³/d] – cele przeciwpożarowe,

4) Qd = ……………………….………. [m³/d] – inne cele

Przedsiębiorstwo
wodociągowo-kanalizacyjne



VI Rodzaj odprowadzanych ścieków:

1) ścieki bytowe*

2) ścieki przemysłowe*

VII Maksymalny dobowy przepływ odprowadzanych ścieków:

1) Qdmax = ……………………….………. [m³/d] – ścieki bytowe,

2) Qdmax = ……………………….………. [m³/d] – ścieki przemysłowe

VIII Wielkość ładunku zanieczyszczeń:

Ścieki przemysłowe – proszę określić wielkość zanieczyszczeń:

CHZT ………………………………….……………………………..

BZT5 ………………………………….……………………………..

zawiesina ………………………………….……………………………..

azot ogólny ………………………………….……………………………..

fosfor ogólny ………………………………….……………………………..

metale ………………………………….……………………………..

inne ………………………………….……………………………..

Załączniki do wniosku:

1)  Plan  zabudowy lub  szkic  sytuacyjny  określający  usytuowanie  przyłącza  wod-kan,  studni,
zasuw i budynku w stosunku do istniejącej sieci oraz innych obiektów (zaleca się sporządzenie
w/w planu zabudowy/szkicu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej w skali 1:500)

......................................................................................................
(podpis wnioskodawcy)

* niepotrzebne skreślić

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych), informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-
Zdroju Sp. z o.o. z siedzibą w Polanicy-Zdroju, przy ul. Spacerowa 2.

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającym z art. 6, ust. 1
ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2017 r. poz. 3278, z późn. zm.).

3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz dalej, przez okres 10 lat od momentu całkowitej deinstalacji
przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego lub okres ewentualnego dochodzenia roszczeń wynikających z umowy.

4. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane:
− dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator, w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania systemów IT,
− podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską w celu dostarczenia korespondencji,
− upoważnionym z mocy prawa podmiotom na udokumentowany wniosek.

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo
do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

6. Ma  Pani/Pan  prawo  wniesienia  skargi  do  właściwego  organu  nadzorczego  w  zakresie  ochrony  danych  osobowych  gdy  uzna  Pani/Pan,  iż
przetwarzanie  danych osobowych Pani/Pana  dotyczących narusza  przepisy  o ochronie  danych  osobowych,  w tym ogólnego  Rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, numeru PESEL oraz adresu zamieszkania lub do korespondencji jest
dobrowolne,  przy  czym jest  również  warunkiem rozpatrzenia  niniejszego  Wniosku.  Podanie  przez Panią/Pana danych osobowych w postaci
numeru telefonu oraz adresu e-mail nie jest warunkiem rozpatrzenia niniejszego Wniosku ma na celu przyspieszenie jego rozpoznania i ułatwienie
kontaktu z Panią/Panem.


