WNIOSEK O PRZYŁĄCZENIE

Załącznik Nr 1 do zarządzenia nr 05/2018 z dnia 31.10.2018

WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI

Środa Śląska

Dnia:

Wnioskodawca
Adres
………………………………………………………………

Miejscowość
Średzka Woda Sp. z o.o.

Telefon

55-300 Środa Śląska
ul. Sikorskiego 43

Pesel :

WNIOSEK
O określenie warunków przyłączenia do sieci wodno- kanalizacyjnej
Średzkiej Wody Sp. z o.o.
1. Adres obiektu przyłączanego:
Dot. posesji nr ……..........……… przy ul. ………..…..…….....….........................…….
działka nr ……………….........……… w miejscowości ………………..……

2. Wniosek dotyczy:
Obiektu projektowanego

Obiektu przyłączanego

Przebudowy / kolizji

Zmiany parametrów przyłączenia

3. Rodzaj obiektu:
Dom jednorodzinny

Zakład produkcyjny / przemysłowy

Budynek wielorodzinny

Lokal handlowy /usługowy

Budynek handlowy /usługowy

4. Zapotrzebowanie na media Wod – Kan
Przewidywany pobór/ zrzut : maksymalna wartość [m3/d]
Woda1
…………………………
2
Ścieki sanitarne
…………………………
Ścieki przemysłowe
…………………………
1

Przeciętne zużycie wody na jedną osobę - 0,18 m3/d
Ilość ścieków sanitarnych taka sama jak ilość pobranej wody

2

5. Przewidywany termin przyłączenia:
……………………………………………………………………………
6. Oświadczenie o tytule prawnym.
Oświadczam, iż posiadam tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, wynikający z* :
□
własności,
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□
współwłasności (określenie udziału we współwłasności, wskazanie współwłaścicieli – imię nazwisko lub nazwa adres )
…...................................................................................................................................................
□
dzierżawy,
□
użytkownika wieczystego,
□
trwałego zarządu,
□
inne (określenie formy prawnej np. pełnomocnictwo itp. )
…...................................................................................................................................................
…...................................................................................................................................................
dokumentem potwierdzającym powyższy tytuł prawny do nieruchomości jest : …........................

…………………………………………………………………………………………………………
7. Odpowiedź na niniejszy wniosek
Proszę przesłać pocztą

Odbiorę osobiście

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej moich danych osobowych przez Średzką Wodę
Sp. z o. o. w Środzie Śląskiej w celu archiwizacji niniejszego wniosku.
.....................................................................................

czytelny podpis wnioskodawcy*/inwestora*

Wymagane załączniki:
- 1 egz. aktualnej mapy syt. - wys. do celów opiniodawczych w skali 1:500 lub 1:1000
- schemat przyłączy (w przypadku obiektów istniejących),
Uwaga:
1.Wniosek należy wypełnić czytelnie ( najlepiej drukowanymi literami ) .
2.Wniosek nieczytelny, nieprawidłowo wypełniony lub niekompletny (brak wymaganych załączników) będzie
zwrócony wnioskodawcy celem uzupełnienia.
Administratorem Państwa danych osobowych jest:
Średzka Woda Sp. z o.o. 55-300 Środa Śląska ul. Sikorskiego 43 sredzka_woda@srodaslaska.pl
Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych – e-mail: iod@sredzkawoda.pl
Dane są przetwarzane w celu wykonywania wniosków o wydanie warunków, uzgodnień dokumentacji, wydania przyłącza i
inne z tym związane.
Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż na podstawie przepisów prawa.
Dane nie będą przekazywane do Państw trzecich.
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat od wydania warunków, chyba że osoba zgłosi potrzebę dalszego przechowywania.
Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie umowy lub zlecenia realizacji usługi.
Jednocześnie posiadają Państwo możliwość dostępu i aktualizacji podanych danych.
Przysługuje Państwu prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zrealizowania celu. W ramach realizowanego przetwarzania nie występuje profilowanie.

