WNIOSEK
o wydanie/zmianę/aktualizację* warunków przyłączenia do sieci wod.-kan.
dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz innych obiektów

………………..
Data wniosku**

………………..
Data wpływu do Spółki

1b
DANE PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI
1.

Imię i nazwisko / Nazwa**:

2.

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

3.

Sposób odbioru warunków**:

osobisty
4.

listowny

e-mail (wersja elektroniczna)

Pozostałe informacje***:



telefon ……………………………………...



E-MAIL ……………………………………



NIP (nie dotyczy osób fizycznych) ……………………………………
OKREŚLENIE POTRZEB PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI

5.

Informacja o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania nieruchomości*:

budynek mieszkalny wielorodzinny (liczba lokali mieszkalnych) …….…..…. (liczba lokali usługowych) ……………..
inny obiekt (określić rodzaj) ……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………...
czy budynek posiada garaż podziemny?
6.

7.

TAK

NIE

Lokalizacja nieruchomości lub obiektu, który ma zostać przyłączony**:



miejscowość……………………., ul. .…………………….........................…, nr. …..



działka nr. geod. …………………..……………..…., arkusz ………, obręb ………



nr księgi wieczystej*** ………………..………

Wniosek dotyczy przyłączenia**:

do sieci wodociągowej
do sieci kanalizacji sanitarnej
8.

Zapotrzebowanie na wodę**:

 bytowe
Qdśr [m3/d]………………
 przemysłowe Qdśr [m3/d]………………
 przeciwpożarowe do wew. gaszenia pożaru
 przeciwpożarowe do zew. gaszenia pożaru
9.

qs [dm3/s] (wg PN-92/B-01706) …………………….
qs [dm3/s]…………………….
qs [dm3/s]…………………….
qs [dm3/s]…………………….

Qhmax [m3/h]……
Qhmax [m3/h]……

Ilość odprowadzanych ścieków**:

 bytowe
Qdśr [m3/d]………………
 przemysłowe Qdśr [m3/d]……………… qs
[dm3/s]………………….
wielkość
ładunku
zanieczyszczeń
charakterystycznych dla profilu prowadzonej działalności zgonie z Rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca
2006r. w sprawie w sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania
ścieków do urządzeń kanalizacyjnych …………………………………………………………………

10. Wniosek dotyczy budynku**:

11. Nieruchomość posiada własne ujęcie wody***:

istniejącego
planowanego

TAK
NIE

12. Do wniosku załączam:

plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci oraz
innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu (w przypadku garażu podziemnego należy uwzględnić jego obrys na planie
lub szkicu)**
odpis z właściwego rejestru (w przypadku przedsiębiorców)***

OŚWIADCZENIA
13. Oświadczenia:

**

Oświadczam, że zapoznałem/-am się z ogólnymi warunkami świadczenia usługi wydania warunków przyłączenia oraz
informacją o przepisach dotyczących ochrony danych osobowych zawartymi na drugiej stronie wniosku.

*** Oświadczam, że posiadam tytuł prawny do przedmiotowej nieruchomości jako: właściciel / współwłaściciel / najemca /
dzierżawca / użytkownik wieczysty / inny (podać jaki)* ………………………………………………………………....
*
odpowiednie zaznaczyć
** pole obowiązkowe
*** pole nieobowiązkowe
**** konieczne załączenie upoważnienia
❒ proszę zaznaczyć właściwe

Podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej ****

Dane Odbiorcy usług będą przetwarzane, zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/679 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 w celu realizacji niniejszej umowy. Jednocześnie
Odbiorca usług przyjmuje do wiadomości, że:
1) Administratorem Państwa danych osobowych są Wody Miejskie Stargard Sp. z o.o. Sp. z o. o. z siedzibą
przy ul. Okrzei 6, 73-110 Stargard, tel.: 91 5772128, adres e-mail: sekretariat@wodymiejskie.stargard.pl, zwana
dalej Spółką; Spółka prowadzi operację przetwarzania Państwa danych osobowych.
2) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować:
- poprzez adres e-mail: inspektor.danych.osobowych@wodymiejskie.stargard.pl,
- pisemnie na adres siedziby Administratora.
3) Celem zbierania danych jest wykonanie umowy, której jesteście Państwo stroną i nie będą udostępniane
innym odbiorcom.
4) Spółka pozyskała Państwa dane osobowe od Państwa osobiście.
5) Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak
również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6) Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji umowy. W przypadku niepodania danych nie
będzie możliwe wykonanie umowy.
7) Dane udostępnione przez Państwo nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych
będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
8) Dane udostępnione przez Państwo nie będą podlegały profilowaniu.
9) Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
10) Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wykonania umowy, a także po jej zakończeniu w celach
związanych z:
a) dochodzeniem roszczeń w związku z wykonywaniem umowy (tj. co do zasady maksymalnie przez okres 10
lat od dnia zakończenia wykonania umowy),
b) wykonaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych
i rachunkowych,
c) w przypadku wyrażenia przez Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych w innych celach, Państwa
dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania przedmiotowej zgody.

