WNIOSEK

O WYDANIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA
DO SIECI WODOCIĄGOWEJ I/LUB KANALIZACYJNEJ
DANE PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O PRZYŁĄCZENIE
1. IMIĘ I NAZWISKO/ NAZWA:

2. TELEFON KONTAKTOWY, E-MAIL:

3. ADRES ZAMIESZKANIA/ SIEDZIBY PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI:

4. ADRES DO KORESPONDENCJI (podać jeżeli inny niż adres zamieszkania):

OKREŚLENIE POTRZEB PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI
5. LOKALIZACJA NIERUCHOMOŚCI LUB OBIEKTU, KTÓRY MA ZOSTAĆ PRZYŁĄCZONY
 Miejscowość
 Ulica

…....….…………………….……………………………………………

 Gmina
…....….…………………….………………………………………………………

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

 Numer budynku

 Nr działki ewid.

…....….…………………….……………………………………..

…....….…………………….…………………………………….

 Obręb

…....….…………………….………………………………………………………

6. INFORMACJA O PRZEZNACZENIU I SPOSOBIE WYKORZYSTYWANIA NIERUCHOMOŚCI / OBIEKTU *:
 Niniejszy wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci

wodociągowej /

kanalizacji sanitarnej dotyczy:



budynku mieszkalnego jednorodzinnego



zabudowy zagrodowej



innej zabudowy (jakiej) ……………………………………….......................................................................

 Obiekt:


istniejący



projektowany



inny (jaki) ……………………………………………….……..…………………….……………………………..

 Przeznaczenie i sposób wykorzystania nieruchomości / obiektu:


cele mieszkalne



prowadzona działalność gospodarcza:

generująca /

nie generująca ścieków przemysłowych

7. DOBOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA WODĘ NA CELE**:
Informacja: dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz dla zabudowy zagrodowej uzupełnić tylko podpunkt 1).
1)

bytowe

Qdśr = .................... [m3/d]; Qhmax = .................... [m3/h];

Dla budynków jednorodzinnych zwykle przyjmuje się Qdśr = 0,1 [m3/d] x n; gdzie n = ilość osób zamieszkujących w nieruchomości;

2)

technologiczne

Qdśr = .................... [m3/d]; Qhmax = .................... [m3/h];

3)

przeciwpożarowe

Qdśr = .................... [m3/d]; Qhmax = .................... [m3/h]; Qobl = .................... [dm3/s];

4)

inne (jakie: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....)
Qdśr = .................... [m3/d]; Qhmax = .................... [m3/h];

8. ILOŚĆ I JAKOŚĆ ODPROWADZANYCH ŚCIEKÓW Z PODZIAŁEM NA ICH RODZAJ**:
Informacja: dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz dla zabudowy zagrodowej uzupełnić tylko podpunkt 1).
1)

ścieki bytowe:

Qdśr = .................... [m3/d]; Qhmax = .................... [m3/h];

2)

ścieki przemysłowe:

Qdśr = .................... [m3/d]; Qhmax = .................... [m3/h];

Wielkości ładunku zanieczyszczeń ścieków przemysłowych:
BZT5 …………………………..…..; ChZT …………………………..……...; zawiesina ogólna ………………………………....…..; azot ogólny ……………….………………..…..;
fosfor ogólny ……..………………………..…..; inne ……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………;
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9. DODATKOWE INFORMACJE*
 Nieruchomość / obiekt posiada własne ujęcie wody:

tak /

nie;

 Obiekt posiada (dotyczy obiektu istniejącego):




przydomową oczyszczalnię ścieków,
bezodpływowy zbiornik na nieczystości ciekłe,
podłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej będącej w posiadaniu przedsiębiorstwa wod.-kan.;

 liczba lokali mieszkalnych: …………;
 liczba osób: …………;
 wyposażenie sanitarne budynku (z wyszczególnieniem rodzaj punktu czerpalnego oraz ilość ich sztuk) lub przepływ
obliczeniowy (wyliczony na podstawie PN-92/B-01706):
………………………………………………………………………………………………………………………………….……….
………………………………………..……………………………………………………………………………………………..…;
 inne: ……………………………………………………………………………………………………………………..……….…...;
8. PLANOWANY TERMIN*:


poboru wody, od



dostarczania ścieków, od …....….………………………………………..

…....….……………………………………….;

ZAŁĄCZNIKI*


plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza/y w stosunku do istniejącej sieci
wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu (OBOWIĄZKOWE);



zgody właścicieli nieruchomości gruntowych na umieszczenie i eksploatację w granicach ich własności przyłącza
wodociągowego i/lub kanalizacyjnego jeżeli przyłącze przebiegać będzie przez działki, do których podmiot ubiegający
się o przyłączenie do sieci nie posiada tytułu prawnego. Wskazana forma zgody – służebność gruntowa;



odpis z właściwego rejestru (w przypadku przedsiębiorców);



pełnomocnictwo / upoważnienie;



inne …………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………

OŚWIADCZENIA PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O PRZYŁĄCZENIE
 Oświadczam, że jestem: właścicielem posesji / współwłaścicielem / zarządcą / dzierżawcą / inna forma
prawna………………………………………………….……………………………………………………………… nieruchomości opisanej w pkt. 5 niniejszego
wniosku.
Dnia ………………………………………………………

Podpis …………………………….………………….

 Wyrażam zgodę 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.
.
Dnia ………………………………………………………

Podpis ……………………………….………………

Objaśnienia:
* należy zaznaczyć właściwy kwadrat
** użyte skróty:
Qdśr - zapotrzebowanie średnie dobowe;
Qhmax - zapotrzebowanie maksymalne godzinowe;
Qsmax - zapotrzebowanie maksymalne sekundowe;

Międzygminna Spółka Wodno-Kanalizacyjna „ SUPLAZ” Sp. z o. o. ul. Pocztowa 7A, 59-975 Sulików
Tel./fax. 0-75 7210722; NIP 615-19-43-263; REGON 020227142; KRS 0000248490;
Kapitał zakładowy 8. 831. 000,00 zł. e-mail: suplaz@sulikow.pl; www.suplaz.pl
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Załącznik do wniosku o wydanie warunków przyłączenia
KLAUZULA INFORMACYJNA do przetwarzania danych osobowych
Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia 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 w sprawie swobodnego przepływu takich danych
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:
Administratorem Pani/Pana Danych jest:
Międzygminna Spółka Wodno-Kanalizacyjna „SUPLAZ” Sp. z o. o. ul. Pocztowa 7 a, 59-975 Sulików (dalej: MSW-K „SUPLAZ”)
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia –
Fabrycznej, Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000248490, nr NIP: 615-19-43-263, nr REGON:
020227142.
Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:
Przyłączenia nieruchomości do sieci celem realizacji usług świadczonych przez MSW-K „SUPLAZ” Sp. z o.o. tj. zobowiązań
wynikających z umów na dostawę wody i odbiór ścieków oraz innych usług realizowanych przez MSW-K „SUPLAZ” na rzecz
klientów.
Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
Dane osobowe pozyskane w toku dotychczasowej współpracy lub pozyskane od Państwa dobrowolnie w trakcie nawiązywania
współpracy, będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody w celach związanych z komunikacją pomiędzy Panią/Panem,
a administratorem danych i realizacją usług świadczonych przez MSW-K „SUPLAZ” Sp. z o.o.
Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów:
W razie koniczności dane mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z administratorem przy realizacji celu, dla którego
zostały udostępnione oraz uprawnionym organom.
Okres przechowywania danych:
Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji usług związanych z dostawą wody pitnej i odbiorem
ścieków oraz komunikacji pomiędzy Panią/Panem a administratorem danych.
Ma Pani/Pan prawo do:
1. dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,
2. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,
3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
4. przenoszenia danych,
5. cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych,
6. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Dane kontaktowe:
Z administratorem danych można kontaktować się:
1. pisemnie za pomocą poczt tradycyjnej na adres Międzygminna Spółka Wodno-Kanalizacyjna „SUPLAZ” Sp. z o. o.,
ul. Pocztowa 7a, 59-975 Sulików.
2. za pomocą poczty elektronicznej na adres: suplaz@sulikow.pl

