PJ – 7.0.0/09 Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej,
FJ – 7.0.0/09/02
sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej
Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci
wodociągowej / kanalizacyjnej

................................................................................

Ostrów Wielkopolski, dnia ...............................

imię i nazwisko / nazwa Wnioskodawcy

.......................................................................
adres zamieszkania/ siedziby Wnioskodawcy

WODKAN Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji S.A.
ul. Partyzancka 27
63-400 Ostrów Wielkopolski

……………………………………………
nr telefonu*

Zwracam się z wnioskiem o wydanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości
zlokalizowanej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy ........................................................................
nr ........., nr dz. ..................dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KW
:……………………………... do sieci wodociągowej**/kanalizacyjnej**
a) dostawa wody :
- cele gospodarstwa domowego ................................ m3/d lub ilość osób............................
- podlewanie upraw zielonych – powierzchnia .............................. m2
- inne cele – wymienić i podać ilość w m3/d.................................................................................
b) odbiór ścieków sanitarnych :
- ścieki bytowe z gospodarstwa domowego w ilości: …………m3/d
- ścieki z prowadzonej działalności gospodarczej......................................................................,
rodzaj działalności

w ilości:
 ścieki bytowe ....................................................m3/d
 ścieki przemysłowe .......................................... m3/d
planowane urządzenia podczyszczające ………………………………………………..
c) odbiór wód opadowych lub roztopowych:
powierzchnia działki – ogółem ............................. m2, w tym powierzchnie zabudowane i
utwardzone..........................m2 , z których planowane jest odprowadzanie wód opadowych lub
roztopowych do kanalizacji
Charakterystyka obiektu:
- przeznaczenie, rodzaj lokali
..................................................................
- ilość kondygnacji
..................................................................
- podpiwniczenie - (m poniżej terenu)
..................................................................
- własne ujęcie wody: posiada**/nie posiada** …………………………..……………………
(charakterystyka)
* dane podawane dobrowolnie
** niepotrzebne skreślić

Załączniki:
- mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500,
- oświadczenie właściciela/właścicieli o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością
na cele budowlane,
...........................................
podpis Wnioskodawcy
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych skierowana do osób fizycznych
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wlkp., 63-400 Ostrów Wlkp. ul. Partyzancka 27, zwany
dalej WODKAN S.A., informuje, iż jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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), zwanego dalej RODO, w odniesieniu do danych osobowych Wnioskodawcy zawartych we
wniosku.
Powołany przez WODKAN S.A. administrator bezpieczeństwa informacji - p. Małgorzata Torz-Franka stała się, zgodnie z
RODO, z dniem 25.05.2018r. inspektorem ochrony danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail
daneosobowe@wodkan.com.pl lub numerem telefonu 62 738 77 13.

Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Wnioskodawca, lub do podjęcia
działań na żądanie Wnioskodawcy przed zawarciem umowy - zgodnie z art. 6 ust.1 lit. b) RODO, ustawą z dnia 23 kwietnia
1964r. Kodeks cywilny, ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków i ustawą z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne. Dane osobowe będą przetwarzane w celu: realizacji niniejszego wniosku,
zawarcia/aktualizacji oraz realizacji umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków/ umowy o odprowadzanie wód
opadowych lub roztopowych, dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, archiwizacji oraz w celach
wynikających z przepisów prawa cywilnego.
Dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom - podmiotom uprawnionym, jedynie na podstawie odpowiednich
przepisów prawa i w uzasadnionych przypadkach.
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wydane będą warunki
przyłączenia, chyba że ze względu na realizację przyłączenia, zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie
ścieków/ umowy o odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych, dochodzenie roszczeń lub obowiązek archiwizacji okres
przetwarzania będzie wydłużony.
Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo, w zakresie danych jej dotyczących, żądać od administratora: dostępu do
danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
przenoszenia danych, do cofnięcia w dowolnym momencie udzielonej zgody na przetwarzanie danych oraz ma prawo do
wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, funkcjonujący pod adresem
00-193 Warszawa ul. Stawki 2.
Podanie danych osobowych jest działaniem dobrowolnym ale odmowa podania danych osobowych skutkuje niemożnością
realizacji niniejszego wniosku.
KLAUZULA ZGODY RODO ( dotyczy osób fizycznych)
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez administratora WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w
Ostrowie Wielkopolskim, 63-400 Ostrów Wlkp. ul. Partyzancka 27 podanego przeze mnie dobrowolnie numeru telefonu w celu
realizacji niniejszego wniosku. Jestem świadoma/y, że mam prawo w dowolnym momencie tę zgodę wycofać. Wycofanie zgody
nie wpływa na zgodność z prawem wykorzystywania numeru telefonu do czasu cofnięcia zgody.

…………………………………
data

...................................................................................
data i pokwitowanie odbioru warunków przyłączenia.

……………………………………………….....................
czytelny podpis Wnioskodawcy

