.................................................., dnia ......................................

WNIOSEK
o wydanie warunków
przyłączenia do sieci wodociągowej
i/lub kanalizacji sanitarnej

Iławskie Wodociągi Sp. z o.o.
ul. Wodna 2
14-202 Iława
Dział Techniczny
tel. 644 31 31

……………………..
(data wpływu/ nr
kancelaryjny)

d.techniczny@ilawskiewodociagi.pl

DANE PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI
Imię i nazwisko (firma), adres:
NIP (dot.firmy):
Adres do korespondencji:
E-mail:
Telefon:

.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci numeru telefonu i/lub adresu e-mail, w celach informacyjnych dotyczących
powyższego wniosku.
.....................................................
czytelny podpis

Wnioskuję o określenie warunków technicznych przyłączenia do sieci:

wodociągowej

kanalizacji sanitarnej

OKREŚLENIE POTRZEB PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI
Informacja o przeznaczeniu i sposobie wykorzystywania nieruchomości/obiektu:
Budynku(obiektu):

projektowanego

istniejącego

jednorodzinna (ilość lokali mieszkalnych
)
(ilość lokali użytkowych
)
wielorodzinna:
rozliczenie z zarządcą budynku
rozliczenie z użytkownikami lokali

rozdzielenie z instalacji wodociągowej,
obiekty produkcyjne i usługowe,
rozbudowa, nadbudowa,
inne

Dodatkowe informacje i uwagi:
Lokalizacja nieruchomości lub obiektu który ma zostać przyłączony / Adres / Nr działki / obręb
Średnie dobowe zapotrzebowanie wody:

Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie wody:

Qśrd =

[m3/d] - cele bytowe

Qhmax=

[m3/h] i

[dm3/s] - bytowe

Qśrd =

[m /d] - cele technologiczne

Qhmax=

[m3/h] i

[dm3/s] - technologiczne

Qśrd =

[m3/d] - cele przeciwpożarowe

Qśrd =

[m3/d] - cele inne

Qhmax=

[m3/h] i

[dm3/s] - przeciwpożarowe

Qhmax=

[m /h] i

[dm3/s] - inne

3

Średniodobowa ilość odprowadzanych ścieków:
Qśrd =

[m3/d] - bytowe

Qśrd =

[m3/d] - przemysłowe

3

Maksymalna godzinowa ilość odprowadzanych ścieków:
Qhmax=

[dm3/s] - bytowe

Qhmax=

[dm3/s] - przemysłowe

Wielkość ładunku zanieczyszczeń:

Planowany termin :

Nieruchomość posiada własne ujęcie wody:



poboru wody



dostarczania ścieków od

od

.

Tak
Nie

Średnica projektowanego przyłącza wodociągowego

Średnica projektowanego przyłącza kanalizacyjnego

[mm]

[mm]

Do wniosku załączam:
2 egz. planu zabudowy lub szkicu sytuacyjnego, określającego usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci oraz innych obiektów
i sieci uzbrojenia terenu (np. aktualna mapa zasadnicza wybrana z zasobów geodezyjnych w skali 1:500 lub 1:1000 z wyrysowanym
przyłączem/przyłączami)
pełnomocnictwo do reprezentowania inwestora ( jeżeli inwestora reprezentuje inny podmiot)

Oświadczam, że jestem:

właścicielem posesji

ODBIÓR WARUNKÓW:

OSOBIŚCIE

współwłaścicielem - udział:
ODESŁAĆ POCZTĄ

dzierżawcą

zarządcą

upoważniony

E-MAIL
.....................................................
czytelny podpis Wnioskodawcy

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Iławskich Wodociągów Sp. z o.o. z siedzibą, przy ulicy
Wodnej 2, 14-202 Iława;
2) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Iławskich Wodociągach Sp. z o.o.: e-mail: bhp@ilawskiewodociagi.pl; tel.: 89
644 31 31;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu podjęcia działań zgodnie ze złożonym wnioskiem na podstawie art.6 ust1. pkt a i
b) (osoba której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych
celów; przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na
żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy);
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane bezterminowo, czas przechowywania danych uzależniony jest od czasu istnienia sieci
wodno-kanalizacyjnej (ze względu na prowadzoną dokumentację sieci) a także okresu własności przyłącza;
5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo
do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (zgodnie z art. 13-20 rozporządzenia);
6) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
7) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak
możliwości zawarcia umowy.

.....................................................................................................................
data i czytelny podpis Wnioskodawcy

