Barlinek, ………………………
……………………………..
……………………………..

Imię i Nazwisko

……………………………..
……………………………..
……………………………..

Adres do korespondencji

……………………………..

Telefon kontaktowy

Przedsiębiorstwo
Wodociągowo-Kanalizacyjne
„Płonia” Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 5
74 – 320 Barlinek
WNIOSEK O WYDANIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH PRZYŁĄCZENIA
1. Na podstawie Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i
zbiorowym odprowadzaniu ścieków [tj. z dnia 10 lutego 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 328) z
późn. zm.] wnoszę o określenie warunków technicznych przyłączenia do sieci*:
 wodociągowej – zapotrzebowanie wody*

:

…………………[m3/d]

 kanalizacji deszczowej - ilość ścieków*

:

…………………[m3/d]

 kanalizacji sanitarnej – ilość ścieków*

:

…………………[m3/d]

(*- właściwe zaznaczyć)

Dla

nieruchomości

położonej

przy

ul.

………….……………………………

w ……………………………….. (działka geodezyjna nr …………… obręb ……………………)
2. Pozostałe informacje istotne dla wydania warunków technicznych: (np. czy zabudowa
jednorodzinna czy wielorodzinna, czy budynek istniejący czy nowoprojektowany,
charakterystyka prowadzonej działalności, charakter ścieków itp.)
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
3. Oświadczam, że jestem …………………………..……… nieruchomości opisanej w pkt. 1
wniosku na podstawie ………………………………... i w załączeniu przedkładam odpis tego
tytułu prawnego.
4. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie
niezbędnym do realizacji niniejszego wniosku.

……………………………………….
czytelni podpis wnioskodawcy

1|S tr o na

Załączniki:
1. mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 lub 1:1000 (2 egz.) lub kserokopia
2. wypis z rejestru gruntów lub kserokopia**
3. oświadczenie o tytule prawnym do nieruchomości lub akt notarialny **
4. decyzja lokalizacyjna lub wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub kserokopia**
(** - potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę)

Dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z realizacją umowy na dostawę wody i odprowadzenie ścieków oraz celach związanych z
działaniami statutowymi Administratora danych, w tym rachunkowych, ewidencyjnych, archiwalnych.
Administratorem danych jest PWK „PŁONIA” Sp. z o.o. z siedzibą w Barlinku (74-320) przy ul Fabrycznej 5. Aby skontaktować się z nami, wyślij
wiadomość pod e-mail: biuro@pwkplonia.pl lub zadzwoń pod numer tel. 95 746 2100.
Odbiorcami danych osobowych są obsługujące administratora firmy kurierskie, zewnętrza obsługa informatyczna, zewnętrza obsługa prawnicza
oraz organy administracji publicznej.
Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu, maksymalnie przez okres 5’ciu lat (dane służące do realizacji umowy w
zakresie ewidencyjnym) oraz 10-ciu lat (informacje rozliczeniowe) od dnia wygaśnięcia umowy na dostawę wody i odprowadzenie ścieków.
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia
sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Podanie danych jest dobrowolne, ale stanowi warunek zawarcia umowy lub uzyskania informacji o które osoba składa wniosek. Niepodanie tych
danych uniemożliwi zawarcie umowy lub uzyskanie informacji o które osoba składa wniosek.

