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Tarnowskie Góry, dnia ........................................

Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Spółka z o.o.
ul. Opolska 51
42-600 Tarnowskie Góry

WNIOSEK
o wydanie technicznych warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i / lub kanalizacyjnej

I. Oznaczenie wnioskodawcy:
Nazwisko i imię wnioskodawcy/nazwa podmiotu ……..………………………………….……….………………..……….
Adres zamieszkania/siedziby podmiotu ………………………………………………………………………..………………………
………………………………………………………………..………………………………………………….……………………………

PESEL / REGON ....…………………………………………………..………………………………………………………………….
telefon…………………………………………… adres email:………………………..…………….……………………….……………

II. Lokalizacja przyłączanej nieruchomości / obiektu:
Miejscowość ....................................................... Ulica ………………….………………………………. Nr domu .......................
Obręb ………………………….…..…... Nr działki ......................................................................................................................

III. Informacje o przeznaczeniu i sposobie wykorzystywania przyłączanej nieruchomości / obiektu:
1. Rodzaj obiektu budowlanego istniejącego / przewidzianego do realizacji* na nieruchomości:
- budynek mieszkalny: ……………………………………..……………………………….…………………………………...…...
jednorodzinny, wielolokalowy /wskazać ilość lokali/, w zabudowie bliźniaczej, szeregowej /wskazać ilość budynków/lokali/

- budynek / obiekt dla działalności gospodarczej lub inny: …………….............................................................................
wymienić jaki

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2.

Rodzaj przemysłu i produkcji /przy zużyciu wody na cele technologiczne/ ……………………………………….…………..……..

3.

Czy nieruchomość / obiekt ma lub będzie miała indywidualne ujęcie wody?* TAK / NIE ………………………..…….

4.

Tytuł prawny do dysponowania nieruchomością: ………………………………………………………………………………
własność, współwłasność, ograniczone prawo rzeczowe, użytkowanie wieczyste

IV. Określenie dobowego zapotrzebowania na wodę do celów**:
3

Q hmax. ………….………….. m /h

Q śd. ………….………….. m /d,

3

Q hmax. ………….………….. m /h

przeciwpożarowych w ilości: ……………………………………………

Q hmax. .………….………….. m /h

-

bytowych w ilości:

Q śd. ………….………….. m /d,

-

technologicznych w ilości:

-

3
3

3

wskazać ilość, typ i średnicę hydrantu

-

innych /wymienić jakie/…………………………………………………………………………………..…………………
w ilości:

3

Q śd. ………….………….. m /d,

3

Q hmax. ………….………….. m /h
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V. Określenie sposobu zagospodarowania ścieków*:
Odprowadzanie ścieków nastąpi do:
•

sieci kanalizacyjnej /sanitarnej lub ogólnospławnej/

•

własnej oczyszczalni ścieków

•

zbiornika bezodpływowego

VI. Określenie ilości i jakości odprowadzanych ścieków oraz określenie ładunku zanieczyszczeń:
1.

2.

Prognozowana ilość ścieków*:
•

bytowe

w ilości .......................... m3/d

•

przemysłowe

w ilości ........................... m3/d

•

inne

w ilości ........................... m3/d

wymienić jakie .......................................................

Rodzaj, jakość i wielkość wskaźników zanieczyszczeń w ściekach bytowych, komunalnych, przemysłowych, innych:***

Lp.

Rodzaj zanieczyszczenia

Jakość odprowadzanych ścieków

Wielkość ładunku zanieczyszczeń

VII. Określenie sposobu zagospodarowania wód opadowych i roztopowych*:
1.

Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych nastąpi / nie nastąpi* do sieci
kanalizacyjnej Przedsiębiorstwa.

2.

Nieruchomość będzie posiadała:
•

powierzchnię szczelną: dachy ……….……………m2

•

place, parkingi, podjazdy, ciągi piesze itp. o łącznej powierzchni.……………..…… m2

•

teren zielony o powierzchni …………………….. m2

VIII. Dodatkowe informacje wnioskodawcy:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
IX. Przewidywany sposób odbioru warunków*:

Osobiście / Wysłać pocztą na adres wnioskodawcy

X. Załączniki do wniosku:
1. plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci wodociągowej i/lub
kanalizacyjnej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu /2 egzemplarze/;
ww. plan zabudowy/szkic sytuacyjny o którym mowa w art. 19a ust. 4 pkt 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków /Dz. U. z 2020r. poz. 2028/ może być sporządzony na kopii mapy
zasadniczej, sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500 lub 1:1000, którą można nabyć w Starostwie Powiatowym - Wydział
Geodezji lub na mapie do celów projektowych z wnioskowanego terenu;
2. upoważnienie udzielone przez Wnioskodawcę – Pełnomocnictwo.

Data złożenia wniosku ………….........................

………….......................................
/Podpis Wnioskodawcy/
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OŚWIADCZENIE UBIEGAJĄCEGO SIĘ O PRZYŁĄCZENIE
Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku w celu
podjęcia działań niezbędnych do przyłączenia mojej nieruchomości do sieci, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych
osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000) oraz zgodnie klauzulą informacyjną załączoną do niniejszego wniosku.

Data ………….........................

………….......................................
(Podpis Wnioskodawcy)

* - niepotrzebne skreślić
** - dane określone przez projektanta instalacji sanitarnych lub odczytane z projektu budowlanego budynku,
zapotrzebowanie wody do celów ppoż. obliczone wg projektu lub normy PN-92/B-02864 i PN-B-02865
*** - wypełnić w przypadku odprowadzania ścieków odbiegających swym składem od typowych ścieków bytowych

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie 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 ich swobodnego przepływu (Rozporządzenie).
W związku z powyższym, uprzejmie informujemy, że Państwa dane osobowe lub dane osobowe Państwa przedstawicieli przetwarzane będą,
zgodnie z art. 6 Rozporządzenia ust. 1 pkt. a, b, c oraz f (w odniesieniu do niżej wymienionych punktów):
•
w celu zawarcia i realizacji umowy i będą przechowywane przez okres 6 lat od zakończenia jej realizacji,
•
w celu przedstawienia oferty usług własnych i wówczas będą przechowywane do czasu wyrażenia sprzeciwu marketingowego,
•
w celu odzyskania należności z tytułu sprzedaży usług oraz abyśmy mogli tworzyć statystyki, zestawienia i analizy na potrzeby
własne; w tym zakresie dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat od odzyskania należności lub wykonania ostatniej
czynności na danych osobowych w procesie windykacji.
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi realizację umowy lub prowadzenie działań
marketingowych.
W przypadku przedstawicieli kontrahentów, ich dane zostały pozyskane bezpośrednio od kontrahentów, których reprezentują lub z publicznie
dostępnych źródeł.
Państwa dane osobowe przekazujemy podmiotom, z którymi współpracujemy na potrzeby świadczenia naszych usług, np. podmiotom
wykonującym usługi pocztowe, kurierskie, księgowe, prawne, informatyczne.
Każdy z Państwa lub Państwa przedstawicieli ma prawo do:
•
dostępu do treści swoich danych,
•
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
•
przenoszenia danych,
•
wniesienia sprzeciwu,
•
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem.
Ponadto, mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy uznają Państwo, iż
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
Informujemy również, że współadministratorami Państwa danych osobowych są:
•
PWiK Tarnowskie Góry Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach (42-600) przy ul. Opolskiej 51,
•
Veolia Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-016) przy ul. Energetycznej 3,
•
Veolia Energia Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (02-566) przy ulicy Puławskiej 2.
Z Inspektorem ochrony danych osobowych w spółkach wymienionych powyżej mogą się Państwo kontaktować pod adresem:
inspektor.pl.vpol@veolia.com.
Powyższe informacje mają zastosowanie także do wszystkich przedstawicieli naszych kontrahentów, dlatego uprzejmie prosimy o ich
dystrybucję do tychże osób.
Niniejsze pismo nie zmienia warunków umowy łączącej strony i ma charakter czysto informacyjny z datą wejścia w życie od dnia 25 maja 2018.
Pismo nie wymaga odpowiedzi.
Zarząd PWiK Tarnowskie Góry Sp. z o.o.

"Polityka prywatności udostępniona jest pod adresem www.pwik-tg.pl lub w siedzibie PWiK Sp. z o.o."

