WNIOSEK NR 1 A
o wydanie warunków technicznych przyłączenia
do sieci wodociągowej lub sieci kanalizacyjnej
budynku mieszkalnego jednorodzinnego
/zabudowy zagrodowej
1.

Data przyjęcia/nr sprawy

INWESTOR –PODMIOT UBIEGAJĄCY SIĘ O PRZYŁĄCZENIE

Imię i nazwisko / nazwa

Adres zamieszkania /siedziba

Kontakt: telefon, e-mail

2. PEŁNOMOCNIK
Imię i nazwisko / nazwa

Adres zamieszkania /siedziba

Kontakt: telefon, e-mail

3.

OBIEKT BUDOWLANY

4.

RODZAJ OBIEKTU
BUDOWLANEGO

5.

ADRES INWESTYCJI

Kod pocztowy, miejscowość

6.

projektowany

istniejący

w budowie / przebudowie

budynek mieszkalny
jednorodzinny

obiekt zabudowy
zagrodowej

inny

ulica, nr budynku

obręb

nr działki, k.m.

ZAPOTRZEBOWANIE NA WODĘ NA CELE:
max
[m³/d]

max
[m³/h]

średnie
[m³/d]

średnie
[m³/d]

max
[m³/h]

[dm³/s]

dzierżawa

inny

szkic sytuacyjny

pełnomocnictwo

6.1 Socjalno -bytowe
6.2 technologiczne
6.3 przeciwpożarowe
6.4 inne
7.

ILOŚĆ ŚCIEKÓW:

7.1 bytowe
7.2 przemysłowe
8.

WODY OPADOWE

9.

TYTUŁ PRAWNY INWESTORA DO NIERUCHOMOŚCI
własność /współwłasność

10. ZAŁĄCZNIKI:
plan zabudowy
11. UWAGI:
Oświadczam, że wielkości stężeń zanieczyszczeń w ściekach bytowych /przemysłowych odprowadzanych z nieruchomości
/obiektu nie będą przekraczać wielkości zawartych w Rozporządzeniu Ministra Budownictwa z dn. 14.07.2006 w sprawie sposobu
realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych
D.U.2016 poz.1757 z póź. zm..
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CZYTELNY PODPIS

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
1.

Administratorem podanych danych osobowych jest Spółka Wodociągi i Kanalizacja „AKWA” Sp. z o.o. z siedzibą w Nysie
przy al. Wojska Polskiego 2, 48-300 Nysa.

2. Dane kontaktowe w sprawach ochrony danych osobowych, w tym dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych będą dostępne w zakładce kontakt na stronie www.wikakwa.pl oraz pod adresem iod@wikakwa.pl.
3.

Państwa dane przetwarzać będziemy w celu wydania warunków technicznych przyłączenia obiektu do sieci wod. – kan. na
podstawie ustawy z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków w oparciu o
art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

4.

Państwa dane przetwarzać będziemy przez okres utrzymywania sieci wod. – kan., której dotyczy wniosek oraz przez 2 lata
po jej likwidacji.

5.

Dane możemy udostępniać podmiotom upoważnionym przepisami prawa. Dane mogą być również ujawniane naszym podwykonawcom wyłącznie w zakresie świadczonych dla nas usług, w szczególności podmiotom wykonującym usługi serwisowe, doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową czy rachunkową.

6.

Mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego.

7. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi wydanie warunków technicznych przyłączenia obiektu
do sieci wod. – kan.
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