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DATA WNIOSKU:
………………………………………………….

WNIOSEK O
WYDANIE / ZMIANĘ / AKTUALIZACJĘ 1)*
WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA
DO SIECI WOD-KAN

DATA WPŁYWU WNIOSKU:

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 technicznych: 1) *
osobisty

listowny – adres do korespondencji ……………………………………………..

4. Pozostałe informacje:
• telefon ………………………………………………
•

e-mail ……………………………………………….

•

NIP (nie dotyczy osób fizycznych) ……………………………………..

POTRZEBY PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI
5. Informacja o realizacji budowy przyłącza wod-kan zgodnie z ustawą Prawo budowlane: 1) *
zgłoszenie robót budowlanych (art.30 ze wzg. 29a pkt 3)
bez zgłoszenia robót budowlanych (art.29a)
6. Informacja o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania nieruchomości:

1) *

budynek mieszkalny jednorodzinny
- pełna nazwa inwestycji:
……………………………………………………………………………………………
- ilość lokali w budynku łącznie (mieszkalnych i użytkowych): ……………….(max.2)
w tym:
• mieszkalnych ………………
• użytkowych ………………
- rodzaj usług (w przypadku działalności usługowej)
……………………………………………………………………………………………
zabudowa zagrodowa
7. Wniosek dotyczy budynku: 1) *
istniejącego

planowanego

rozbudowa/przebudowa/zmiana funkcji użytkowej

8. Lokalizacja nieruchomości lub obiektu, który ma zostać przyłączony:
•

Miejscowość* …………………………………………..………., nr* …………………..

•

Działka nr geod.* …………………. obręb* …………………………………………….

9. Wniosek dotyczy przyłączenia: 1) *
do sieci wodociągowej

do sieci kanalizacji sanitarnej
1

10. Zaopatrzenie nieruchomości w wodę: 1) *
nieruchomość posiada własne ujęcie(a) wody w ilości ………………..
nieruchomość nie posiada własnego ujęcia wody
11. Zapotrzebowanie na wodę:*

Qdśr [m3/d] = ……………..

Qhmax [m3/h] = ……………..

12. Cel wykorzystywania wody: 1) *
bytowe

technologiczne

przeciwpożarowe

inne …………………………..

13. Ilość i jakość odprowadzanych ścieków bytowych:*

Qdśr [m3/d] = ……………..
14. Rodzaj odprowadzanych ścieków: 1) *
bytowe

przemysłowe

15. Planowany terminu rozpoczęcia prac budowlanych związanych z realizacją przyłącza:
…………………………………………………………… (miesiąc, rok).
16. Do wniosku załączam: 1)
Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytułowanie przyłącza w stosunku do isniejącej
sieci wodociagowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu w skali 1:500.
Należy wyszczególnić m.in. średnice przyłaczy, lokalizacje studzienek itp. Plan należy sporządzić
na aktualnej mapie zasadniczej lub mapie do celów projektowych.*
Odpis z właściwego rejestru (w przypadku przedsiębiorców).

OŚWIADCZENIA
oświadczam, że posiadam tytuł prawny do przedmiotowej nieruchomości jako: właściciel /
współwłaściciel
/
najemca
/
dzierżawca
/
użytkownik
wieczysty
/
inny (podać jaki) ………………….………………… . 1)
oświadczam, że zapoznałem/ -am się z procedurą wydania warunków technicznych
przyłączenia oraz informacją o przepisach dotyczących ochrony danych osobowych załączoną poniżej *

……………………………………………………
OZNACZENIA:
* pola obowiązkowe
1) odpowiednie zaznaczyć / podkreślić / wypełnić
2)
konieczne jest załączenie pełnomocnictwa

•
•
•

PODPIS WNIOSKODAWCY LUB OSOBY UPOWAŻNIONEJ 2)

Administratorem danych osobowych jest „Dunajec” Sp. z o.o. (dalej: Spółka) z siedzibąw 33-318 Gródku nad Dunajcem 28. Wnioskodawca
może kontaktować się listownie na adres 33-318 Gródek nad Dunajcem, mailowo na adres: biuro@dunajec-grodek.pl, telefonicznie pod
numerem 18 441 62 28 lub z powołanym przez nas inspektorem ochrony danych iod@dunajec-grodek.pl. Dane osobowe będą przetwarzane
w celu określenia warunków technicznych przyłączenia, celem podjęcia działań niezbędnych do zawarcia umowy. Podstawą prawną
przetwarzania Twoich danych osobowych jest niniejszy wniosek o określenie warunków przyłączenia (Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).
Dane osobowe Odbiorcy usług, Spółka może przekazywać:
osobom upoważnionym przez Spółkę – pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonać swoje obowiązki,
podmiotom przetwarzającym – którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych,
innym odbiorcą – np. kurierom, ubezpieczycielowi, kancelariom prawnym, firmom windykacyjny, obowiązujących przepisów mogą żądać
przekazania danych.
Dane osobowe będziemy przetwarzać w okresie do czasu zmiany warunków przyłączenia. Wnioskodawca ma prawo do żądania
dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
Wnioskodawca ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

2

