..........................................
(miejscowość i data)

(imię i nazwisko wnioskodawcy , nazwa zakładu)

(adres zamieszkania)

(adres do korespondencji)

Tel.:
WNIOSEK
o wydanie warunków technicznych podłączenia wody
i /lub odprowadzenia ścieków oraz promesy na dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków
Zgodnie z obowiązującym Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków zgłaszam wniosek o wydanie
warunków technicznych dla niżej opisanej inwestycji :

1.Dysponent terenu objętego wnioskiem :
……………………………………………………………………………………..…… …………………….………………………………...
(podać odpis właściwego rejestru wskazującego na sposób reprezentacji)

2. Zakres inwestycji obejmuje:
………………………….……………………………………………………………………………….…………………………………………
………………………………………………………………………………………….……...………………………………………………….
(określenie inwestycji, określenie rodzaju inwestycji i urządzeń do odbioru usług)

3. Przewidywana

ilość

poboru

wody

i

jej

przeznaczenie

oraz

charakterystyka

zużycia

wody:

……..……………......................................................................................................................…………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Przewidywana ilość ścieków i ich rodzaj:
……………………………………………………………………….……………………………………………………………………………
(dostawcy ścieków przemysłowych podają jakość odprowadzanych ścieków przemysłowych oraz zastosowanych lub planowanych urządzeń oczyszczających)

5.Opis nieruchomości:
……………………………………………………………………………………………………..…………………............................................
.................................................................................................................………………………….....……………………………………………
(podać adres, nr ewidencyjny działki, określenie jej powierzchni, sposobu zagospodarowania i przeznaczenia)

6.Termin rozpoczęcia poboru wody i dostarczania ścieków:
…………….........................................………………………………………………………………………………………….. ……………..

........................................……
( podpis składającego wniosek )

1. Mapka sytuacyjno-wysokościowa określająca usytuowanie nieruchomości względem istniejących sieci wodociągowych i
kanalizacyjnych w skali 1:500- 2 szt.
2. Potwierdzenie opłaty za warunki techniczne lub promesę.
Kwotę
zgodnie
z
wystawioną
fakturą
i
obowiązującym
Cennikiem
najmu
sprzętu
i wykonywanych usług w PWiK Spółka z o.o. należy wpłacić:
•
w kasie przedsiębiorstwa przy ul. Śląskiej 95
•
przelewem na konto bankowe: Bank PEKAO S.A. I/O Gorzów Wlkp. 88124035491111000044310677
1) Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)
informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gorzowie
Wlkp., ul. Kos. Gdyńskich 47. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych e-mail: odtj.reszel@gmail.com 2) Pani/Pana dane osobowe
przetwarzane będą w celu realizacji wniosku - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. 3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione 4) Pani/Pana dane osobowe
przechowywane będą przez okres 6 lat oraz w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora (dane przetwarzane są do
momentu ustania przewarzania w celach planowania, sprawozdawczości) 5) posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych skutkuje odmową realizacji wniosku

