Gminne Przedsiębiorstwo
Komunalne w Zakrzewie
Sp.zo.o
Zakrzew 51A
26-652 Zakrzew
tel. 48 610 57 08

Data przyjęcia wniosku

WNIOSEK: O wydanie warunków technicznych na rozbudowę sieci wodociągowej / sieci
kanalizacyjnej*.
WNIOSKODAWCA:

Imię i nazwisko
/Nazwa firmy/
Adres
Adres do
korespondencji
NIP:
nr tel. (1):

KRS:

Regon:
(1)

adres e-mail :

W związku z brakiem możliwości przyłączenia nieruchomości na działce nr. ………………
w miejscowości………………………....................................... do sieci wodociągowej/ sieci
kanalizacyjnej*z uwagi brak na tym obszarze istniejącej sieci w celu przyśpieszenia
realizacji przyłączenia, zwracam się z prośbą o wydanie warunków technicznych na
rozbudowę sieci wodociągowej / sieci kanalizacyjnej* na:
□ Opracowanie we własnym zakresie projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi
przepisami Prawa budowlanego na realizację w/w zadania.
□ Opracowany i zatwierdzony projekt wraz z niezbędnymi uzgodnieniami przekażę do
Gminy Zakrzew w celu wybudowania zaprojektowanej sieci.
□ Budowę sieci wodociągowej / kanalizacyjnej* którą zrealizuję we własnym zakresie w
oparciu o opracowany i zatwierdzony projekt budowlany i wydanymi przez Gminne
Przedsiębiorstwo Komunalne w Zakrzewie Sp.zo.o warunkami technicznymi na rozbudowę
sieci.
□ Budowę sieci wodociągowej/kanalizacyjnej* którą zrealizuję we własnym zakresie na
podstawie umowy odpłatnego przejęcia urządzenia sieci wodociągowej / kanalizacyjnej*
przez Gminą Zakrzew zgodnie z projektem budowlanym i wydanymi przez Gminne
Przedsiębiorstwo Komunalne w Zakrzewie Sp.zo.o warunkami technicznymi na rozbudowę
sieci.
* - podkreślić właściwe
 󠄉□ 󠄉 󠄉- 󠄉zaznaczyć właściwe – x
(1) – podanie nr tel. i adresu e-mail nie jest obowiązkowe, ale ułatwi realizację niniejszego wniosku (nie dotyczy osób
prawnych)

Dotyczy działalności usługowej i przemysłu:
- zapotrzebowanie wody do celów socjalno - bytowych……………………………...[l/s]
- zapotrzebowanie wody na cele technologiczne, p.poż………………………………[l/s]
- odprowadzanie ścieków bytowych ………………………………………………….[ m³/d]
- odprowadzanie ścieków przemysłowych…………………………………………….[ m³/d]
______________________________________
(data i czytelny podpis wnioskodawcy

Załączniki
1. Ksero mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczeniem lokalizacji.
2. Ksero mapy orientacyjnej w skali 1:5000 lub 1:10 000 z zaznaczeniem lokalizacji.
3. Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości .
UWAGA: wniosek prosimy wypełniać drukowanymi literami.

Pouczenie:
Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp.z.o.o w Zakrzewie . informują, że na podstawie art. 27e ust.1 pkt 2) Ustawy z dnia 7
czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t.j. Dz. U . z 2018 r., poz. 1152 ze
zm.). w przypadku odmowy przyłączenia wnioskodawcy przysługuje prawo do złożenia wniosku o rozstrzygnięcie sporu do
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Warszawie.
Klauzula informacyjna administratora danych osobowych:
Szanowni Państwo,
Dążąc nieustannie do zapewnienia jak najlepszej ochrony danych osobowych, które zostały przekazane naszej firmie
w celu realizacji wniosku, pragniemy Państwa poinformować, że jesteśmy gotowi od 25 maja 2018 r. chronić Państwa dane
osobowe, uwzględniając przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).
Jednocześnie na podstawie art. 13 Rozporządzenia 2016/679 informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. aktualne będą
poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Wodociągi Miejskie
w Radomiu Sp. z o.o.:
1.

Administratorem Państwa danych osobowych są
Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp.z.o.o
z siedzibą w Zakrzewie Zakrzew 51A, 26 – 652 Radom, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000033438, NIP: 796-010-15-60, numer telefonu: 48 383 15
00, adres e-mail woda@woda.radom.pl

2.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony
danych osobowych przez adres e-mail iod@woda.radom.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

3.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
a.

4.

w celu wykonania wniosku o wydanie warunków przyłączenia nieruchomości do sieci na podstawie art.
6 ust. 1 lit. b) RODO, a w zakresie, w jakim podanie danych jest fakultatywne – na podstawie wyrażonej
przez Pana/Panią zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),

Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane:
a.

osobom upoważnionym przez Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. – pracownikom
i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,

b.

podmiotom przetwarzającym – którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych,

c.

innym odbiorcom - np. kurierom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym,
organom uprawnionym do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa, bankom w zakresie
realizacji płatności.

5.

Pani/Pana dane osobowe będziemy przetwarzać w okresie do czasu zmiany warunków przyłączenia,
a w przypadku danych podanych fakultatywnie – do czasu wycofania zgody, lecz nie dłużej niż przez okres
trwania wniosku. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres
przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia
ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Wodociągi Miejskie w Radomiu
Sp. z o.o. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.

6.

Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do
przenoszenia danych.

7.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych, w przypadku naruszenia przepisów RODO dotyczących przetwarzania danych osobowych.

8.

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

9.

Podanie
danych
osobowych
jest
wymagane
przez
Wodociągi
Miejskie
w
Radomiu
Sp. z o.o. w celu zawarcia i realizacji wniosku, z wyjątkiem danych osobowych, oznaczonych jako fakultatywne,
których podanie jest dobrowolne.

