Wniosek o wydanie warunków przyłączenia
nieruchomości do sieci wodociągowej
i/lub kanalizacji sanitarnej
Dane Inwestora:
imię i nazwisko lub nazwa

_____________________________________________________________________________________________________

ulica

__________________________________________

nr domu

miejscowość

__________________________________________

kod pocztowy

nr telefonu

__________________________________________

____________ nr lokalu ____________________
____________

poczta ____________________

Dane nieruchomości stanowiącej przedmiot wniosku

ulica

__________________________________________

miejscowość

__________________________________________

zakres przyłączenia

charakterystyka obiektu

 przyłącze wodociągowe 
 budynek mieszkalny 

nr domu

____________ nr geodezyjny działki __________

rodzaj obiektu



projektowany

 istniejący

przyłącze kanalizacji sanitarnej

budynek usługowo-handlowy



budynek przemysłowy



inny

przedmiot prowadzonej działalności _____________________________________________________________________________________________________

Charakterystyka zapotrzebowania na wodę:
cele bytowe - max _________________ m3/godz.

_______________ m3/dobę

cele przemysłowe - max _________________ m3/godz.

_______________ m3/dobę

Charakterystyka ścieków:
cele bytowe - max _________________ m3/godz.

_______________ m3/dobę

cele przemysłowe - max _________________ m3/godz.

_______________ m3/dobę

Oświadczam, że posiadam prawo do nieruchomości na podstawie:

 prawa własności
 umowy użytkowania

 prawa współwłasności i mam zgodę wszystkich współwłaścicieli na uzyskanie warunków przyłączenia
 umowy dzierżawy  umowy trwałego zarządu  inne __________________________

Świadomy(a) odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 kodeksu karnego, potwierdzam
własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych powyżej. Zobowiązuję się informować Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka
z o.o. w Człuchowie o zmianach w zakresie tytułu prawnego, w szczególności o jego utracie.

______________________________
(miejscowość i data)

_____________________________________
(czytelny podpis inwestora)

Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Człuchowie Zakład Wodociągów i Kanalizacji.
ul. Średnia 16
77-300 Człuchów
tel. 059 83 43 340

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH W POSTACI NUMERU TELEFONU:
Zgodnie z przepisami art. 6, ust. 1, lit. a Rozporządzenia 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 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych w postaci mojego numeru telefonu zawartych w niniejszym wniosku dla potrzeb związanych z możliwością kontaktu
Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o., ul. Sobieskiego 11, 77-300 Człuchów w sprawach dotyczących wniosku. Podanie danych
osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych w postaci mojego numeru telefonu może skutkować brakiem możliwości
kontaktu w sprawach dotyczących wniosku. Ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w postaci
numeru telefonu w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
…………………………………………………..
(data i czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę)

KLAUZULA INFORMACYJNA ADMINISTRATORA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH STOSOWANA W
PRZYPADKU PRZYSTĄPIENIA DO ETAPU PROJEKTOWANIA SIECI WODOCIĄGOWEJ / KANALIZACYJNEJ ORAZ ETAPU BUDOWY
PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO (DO DZIAŁAŃ PRZEDUMOWNYCH)
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia 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 o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych zebranych i przetwarzanych w związku z przystąpieniem do etapu projektowania oraz budowy
przyłącza wodociągowego/kanalizacyjnego (do działań przedumownych) jest Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o., ul. Sobieskiego 11,
77-300 Człuchów;
2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi przetwarzanymi przez Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o., ul. Sobieskiego 11,
77-300 Człuchów można kontaktować się z Administratorem telefonując pod numer: 59.83.42.200, 59.83.42.209 lub wysyłając pisemną
korespondencję na adres: 77-300 Człuchów, ul. Sobieskiego 11;
3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w
zakresie działania Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o., ul. Sobieskiego 11, 77-300 Człuchów, a także przysługujących Pani/Panu
uprawnień za pomocą adresu kielbon@ido.edu.pl lub tel. 729 057 572;
4. Dane osobowe Pani/Pana mogą być będą przetwarzane w celu:
a) rozpatrzenia wniosku o określenie warunków na jakich może nastąpić przyłączenie nieruchomości do sieci;
b) uzgodnienia projektu budowy przyłącza;
c) przystąpienia do działań przedumownych, w tym przyjęcia zgłoszenia zamiaru budowy przyłącza wodociągowego/kanalizacyjnego, zgłoszenia
gotowego przyłącza w celu dokonania odbioru technicznego przyłącza, odbioru wodomierza oraz wpięcia przyłącza do sieci;
5. Podstawą prawną przetwarzanych danych jest art. 6 ust. 1 lit. b (wniosek) w związku z Ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków;
6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie:
a) podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
b) podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie stosownych umów np. obsługujące systemy informatyczne
Administratora, podwykonawcy, podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi doradcze, prawne, audytorskie, windykacyjne,
c) archiwa,
d) w zakresie określonym prawem, dane mogą być przekazywane operatorom pocztowym, firmom kurierskim.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla wykonania czynności związanych z etapem projektowania i budowy
przyłącza wodociągowego/kanalizacyjnego (do działań przedumownych), a także przez okres konieczny w celu dochodzenia lub obrony przed
roszczeniami jak również przez okres przewidziany dla archiwizacji dokumentów zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach;
8. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania;
9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
10. Podanie danych osobowych jest warunkiem wszczęcia działań prowadzących do przyłączenia nieruchomości oraz zawarcia umowy
i Wnioskodawca jest zobowiązany do ich podania. Niepodanie danych osobowych wiąże się z niemożliwością wydania warunków
a w konsekwencji zawarcia umowy;

Zapoznałam/łem się ………………………………….…………………………………….
(czytelny podpis inwestora)

Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Człuchowie Zakład Wodociągów i Kanalizacji.
ul. Średnia 16
77-300 Człuchów
tel. 059 83 43 340

