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Potwierdzenie przyjęcia wniosku
Miejscowość

Inwestor

dzień

miesiąc

rok

Pełnomocnik
Imię i Nazwisko lub nazwa firmy

Imię i Nazwisko lub nazwa firmy

Ulica, nr

Ulica, nr

-

-

Kod pocztowy

Miejscowość

Kod pocztowy

Miejscowość

Telefon kontaktowy

NIP (dotyczy firmy)

Telefon kontaktowy

NIP (dotyczy firmy)

WNIOSEK O WYDANIE
WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA DO SIECI WODOCIĄGOWEJ I/LUB KANALIZACYJNEJ
Proszę o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej* i/lub kanalizacyjnej* dla (postawić X):
budynku mieszkalnego jednorodzinnego
budynku mieszkalnego wielorodzinnego
inne (podać rodzaj obiektu)
Obiekt:

istniejący

Obiekt posiada lokalne ujęcie wody:
(studnia głębinowa)

projektowany

w rozbudowie

Tak

Nie

Lokalizacja
nieruchomości:
ulica

nr domu

nr działki

miejscowość

Określenie tytułu prawnego wnioskodawcy do obiektu (1)
ZAPOTRZEBOWANIE NA WODĘ Z WODOCIĄGU MIEJSKIEGO
Zapotrzebowanie na wodę
Przewidywane wymagane ciśnienie w sieci
Średnie dobowe
Max. godzinowe
Min.
Max.
[m3/d]
[m3/h]
[MPa]
[MPa]
Socjalno – bytowe
P-Poż.
Technologiczne
Charakterystyka odprowadzanych ścieków (2):
ILOŚĆ ŚCIEKÓW ODPROWADZANYCH DO KANALIZACJI MIEJSKIEJ
Przemysłowe
Wody opadowe
Socjalno – bytowe
[dm3/s]
[dm3/s]
[dm3/s]

Przewidywany czas zakończenia realizacji inwestycji (3):
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ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU:
1. W przypadku budowy przyłącza do wniosku należy załączyć kopię aktualnej zasadniczej mapy sytuacyjno wysokościowej w skali min. 1:500, określającej usytuowanie nieruchomości względem istniejącej sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu.
2. W przypadku budowy instalacji wodociągowej i/lub kanalizacyjnej na terenie nieruchomości odbiorcy do wniosku
należy załączyć: mapę sytuacyjno-wysokościową w skali 1:500 z zaznaczoną lokalizacją budynku lub działki. Mapę
zakupić w Miejskim/Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Zielonej Górze.
3. Upoważnienie udzielone przez Inwestora dla Pełnomocnika.
Jeżeli instalacja wodociągowa i/lub kanalizacyjna przebiegać będzie przez nieruchomości, do których osoba ubiegająca
się o przyłączenie swojej działki do sieci nie posiada tytułu prawnego, wymagane jest ustanowienie ograniczonego
prawa rzeczowego przez właścicieli tych nieruchomości.
Objaśnienia:
(1)
Pod pojęciem tytuł prawny do korzystania z nieruchomości przyłączanej do sieci należy rozumieć: własność,
użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem, dzierżawa, darowizna. Numer Ksiegi Wieczystej.
(2)
W przypadku odprowadzania ścieków wyłącznie z gospodarstw domowych wpisać: ścieki bytowe. W przypadku
odprowadzania ścieków z obiektów innych niż gospodarstwa domowe należy podać dokładną charakterystykę
działalności przedsiębiorstwa pod kątem gospodarki wodno-ściekowej.
(3)
Przez czas zakończenia realizacji inwestycji rozumie się termin rozpoczęcia korzystania z urządzeń wodnokanalizacyjnych.
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub/i art. 14 RODO wobec osób
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu złożenia niniejszego wniosku,
w zakresie ciążącego obowiązku informacyjnego.

czytelny podpis
Inwestor*/Pełnomocnik*

Zgodnie z art.13 ust.1 - 2 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, skrót:
RODO), Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze niniejszym informuje, że:
1. Administratorem udostępnionych przez Państwa danych osobowych, we wniosku o wydanie warunków
przyłączenia do urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych oraz uzgadniania rozwiązania technicznego,
są „Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Zjednoczenia
110A, 65-120 Zielona Góra, wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy
w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr: 0000211506,
NIP: 1040000159, REGON: 978093091, zwane dalej „Administratorem”.
2. Administrator będzie przetwarzać Państwa dane w celach:
a) przeprowadzenia analizy możliwości przyłączenia nieruchomości do urządzeń wodociągowych i/lub
kanalizacyjnych, określenia uwarunkowań technicznych w tym zakresie pomiędzy Administratorem a
klientem oraz realizacji postanowień tej procedury (na podstawie art. 6 ust.1 lit. a i b RODO*).
b) realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze tj. należytego wypełnienia zadań
wynikających z Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2017.328 t.j. ze zm.) oraz z zapisów Regulaminu dostarczania wody i
odprowadzania ścieków (na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO*).
c) realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze archiwizacji dokumentacji wytworzonej
w Spółce, na podstawie art. 5 ust. 1 Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018.217 z p. zm.) (na podstawie art.6 ust.1 lit. c RODO*).
d) w celach ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a także w
celach dowodowych, w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy, będących
realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (na podstawie art.6 ust.1 lit. f RODO*).
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3. Podanie przez Państwo danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale w zakresie określonym w pkt 2 lit.
a-d jest ono niezbędne do realizacji żądania objętego wnioskiem jako warunek zawarcia i kontynuacji umowy
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i/lub zbiorowym odprowadzaniu ścieków. W przypadku nie podania danych
osobowych objętych wnioskiem, nie będzie możliwe zawarcie lub realizacja umowy.
4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące
zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają
z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; inne podmioty, które na podstawie stosownych umów
podpisanych z Administratorem przetwarzają Państwa dane osobowe (zleceniobiorcy lub wykonawcy usług na
rzecz Administratora).
5. Informujemy, że jako Administrator Pana/Pani danych osobowych nie będziemy przekazywać Pana/Pani
danych osobowych do państwa trzeciego (z poza obszaru UE) ani do organizacji międzynarodowych.
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez 25-letni okres po przyłączeniu się do urządzeń
wodociągowych i/lub kanalizacyjnych (lub 3 lat od uzgodnienia rozwiązania technicznego jeżeli takie nastąpi a
nieruchomość nie zostanie mimo to przyłączona do urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych). Po tym
okresie Państwa dane zostaną przekazane do archiwum państwowego, zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 14
lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018.217 z p. zm.)
7. Informujemy, że mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do Państwa danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych na sposób
przetwarzania Państwa danych przez Administratora.
9. W sprawach ochrony Pana/Pani danych osobowych może Pan/Pani skontaktować się z Administratorem pisząc
na adres: poczta@zwik.zgora.pl lub telefonując pod numer +48 068 45-19-300 (w godzinach 8:00-14:00 od
poniedziałku do piątku).
* Niepotrzebne skreślić
Wniosek należy wypełnić drukowanymi literami. Wniosek nieczytelny, nieprawidłowo wypełniony lub
niekompletny (brak wymaganych załączników) będzie zwrócony Wnioskodawcy celem uzupełnienia.
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