WNIOSEK O WYDANIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA
DO SIECI WODOCIĄGOWEJ i/lub KANALIZACJI SANITARNEJ
……………………………………………………
DATA WPŁYWU/ NR KANCELARYJNY

UWAGA!
1.

Wniosek należy uzupełniać drukowanymi literami.

2.

Warunki przyłączenia do sieci wod.-kan. lub uzasadniona ich odmowa
wydawane są wg kolejności wpływu, w terminie
21 dni od dnia złożenia przedmiotowego wniosku, w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym znajdujących się w zabudowie
zagrodowej lub 45 dni od dnia złożenia przedmiotowego wniosku w pozostałych przypadkach.

ZAŁĄCZNIK:
1.

Szkic sytuacyjny lokalizacji budynku na działce/działkach objętych przedmiotowym wnioskiem, wykonany na kopii mapy sytuacyjnowysokościowej (rozumianej jako kopia mapy zasadniczej lub kopia mapy jednostkowej - nie starszych niż 1 rok od daty ich
sporządzenia).

DANE WNIOSKODAWCY

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Imię i Nazwisko/Nazwa:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adres zamieszkania/Siedziba Wnioskodawcy, telefon kontaktowy:

DANE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI/OBIEKTU

1. Miejscowość, gmina:…………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Ulica:………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3. Działka, obręb: ………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Informacja o przeznaczeniu i sposobie wykorzystywania nieruchomości/obiektu: ………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

OKREŚLENIE POTRZEB DLA ZAPEWNIENIA DOSTAWY WODY i/lub ODBIORU ŚCIEKÓW DLA NIERUCHOMOŚCI/OBIEKTU

*
PRZYŁĄCZ DO SIECI WODOCIAGOWEJ
1.

Maksymalne dobowe zapotrzebowanie wody:

PRZYŁĄCZ DO SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
1.

3

3

Qd=……………[m /d] – cele bytowe
3

Qd=……………[m /d] – cele technologiczne

Maksymalna dobowa ilość odprowadzanych ścieków:
Qd=……………[m /d]

2.

Rodzaj ścieków:

Qd=……………[l/s] – cele przeciwpożarowe

ścieki bytowe

Qd=……………[m3/d] – cele inne

ścieki przemysłowe

[*] zaznaczyć właściwe “X”
Podanie adresu oraz numeru telefonu jest dobrowolne. Wyrażam zgodę na przetwarzanie tych danych przez Sądeckie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą
w Nowym Sączu, ul. Wincentego Pola 22 w celu prawidłowej realizacji procesu opracowania i wydania warunków przyłączenia do sieci wodociągowej
i/lub kanalizacji sanitarnej, a także realizacji pozostałych usług świadczonych przez Administratora danych. Udzielona zgoda na przetwarzanie danych
osobowych może być cofnięta w każdym czasie.

.................................................
Podpis wnioskodawcy

Klauzula Informacyjna:
Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej są
Sądeckie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Wincentego Pola 22. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@swns.pl. Podane dane
przetwarzane są zgodnie z przepisami 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
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) oraz ustawy z 7 czerwca 2001 r. o
zbiorowym zaopatrzeniu w wodę (tj. Dz.U. z 2017 poz. 328 ze zm.). Podane dane te są przetwarzane w celu prawidłowej realizacji procesu opracowania i
wydania warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej. Podane dane będą udostępniane jedynie podmiotom upoważnionym
na podstawie przepisów prawa. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich poprawiania. Podane dane będą
przetwarzane przez czas konieczny do opracowania i wydania technicznych warunków przyłączenia, a następnie w związku ze spełnieniem wymagań
wynikających z prawa podatkowego, rachunkowego, oraz w czasie zapewniającym możliwość rozpatrywania ewentualnych roszczeń. Posiada Pani/Pan
prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem, w zakresie wynikającym z przepisów RODO. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

