Miejsce na pieczęć wpływu do ZECWiK w Choroszczy Sp. z o.o.

Zakład Energetyki Cieplnej, Wodociągów
i Kanalizacji w Choroszczy Spółka z o.o.
Ul. H. Sienkiewicza 25A, 16 – 070 Choroszcz
WNIOSEK
o wydanie*/zmianę*/aktualizację* warunków przyłączenia
do sieci wodociągowej* i/lub kanalizacyjnej*

I.

DANE INWESTORA

Imię i nazwisko/ Nazwa Wnioskodawcy……………………………………………………….....................................
………………………………………………………...................................................................................................
Adres zamieszkania/ Siedziba:……………………………………………………………………………………………….………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nr telefonu/e-mail: …………………………………………………………………………………………………………………………
II.

DANE PEŁNOMOCNIKA (należy wypełnić, jeżeli inwestora reprezentuje inny podmiot)

Imię i nazwisko/ Nazwa Wnioskodawcy………………………………………………………....................................
Adres zamieszkania/ Siedziba…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nr telefonu / e-mail: ……………………………………………………………………….…………………………………………….
III.

LOKALIZACJA NIERUCHOMOŚCI, KTÓREJ DOTYCZY WNIOSEK

Nr geodezyjny działki: ……………………………………………………………………………………………………………………..
Miejscowość, ulica: …………………………………………………………………………………………………………………………
Obręb:………………………………………………………………………………………………………………………………………………
IV.

TYTUŁ PRAWNY INWESTORA do wyżej wymienionej nieruchomości

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
V.
RODZAJ OBIEKTU PROJEKTOWANEGO* /ISTNIEJĄCEGO* NA TERENIE W/W NIERUCHOMOŚCI:
Budynek mieszkalny jednorodzinny
Budynek mieszkalny w zabudowie szeregowej
Budynek mieszkalny dwulokalowy
Budynek mieszkalny wielorodzinny
Budynek mieszkalny w zabudowie bliźniaczej
Inna zabudowa (jaka?)………………………………..……..
…………………………………………………………………………..….
* niepotrzebne skreślić
właściwą odpowiedź zaznaczyć znakiem „X”

VI.
ZAPOTRZEBOWANIE NA WODĘ
1. Maksymalne dobowe zapotrzebowanie:
- Cele bytowe: Qd=…………………………..……. m³/d

- Cele technologiczne: Qd=…………..………. m³/d

- Cele przeciwpożarowe: Qd=………………… m³/d

- Cele inne: Qd=……………………………….…… m³/d

2. Przepływ wody:
- Średniodobowy: Qśd=………. m³/d

- Maksymalny godzinowy: Qhmax=……..…. m³/h

VII.

ILOŚĆ ŚCIEKÓW (Średnia dobowa/maksymalna godzinowa ilość odprowadzanych. Wielkość
ładunku zanieczyszczeń.)
1. Ścieki bytowe

Qśd=……………....…. m³/d

Qhmax=……….……. m³/h

BZT5 = …….……..….[mgO2/dm3] ChZT= ………....[mgO2/ dm3]

Zawiesina= …….…....[mg/dm3]

2. Ścieki przemysłowe
Qd=……..…………..… m³/d
BZT5 = ………..…....[mgO2/dm3]

Qhmax=……..……. m³/h
CHZT= ….………..[mgO2/dm3]

Zawiesina= …..….…..[mg/dm3]

Gdzie:
BZT5 – biologiczne zapotrzebowanie na tlen;

VIII.

ChZT – chemiczne zapotrzebowanie na tlen

PLANOWANY TERMIN ROZPOCZĘCIA

- Poboru wody: …………………………………………………
IX.

- Odprowadzenia ścieków: …………………………………..

ODBIÓR WARUNKÓW TECHNICZNYCH

Wysyłka na adres email: ……………………………………………………………………………………………………………………
Wysyłka pocztowa
Odbiór osobisty
X.
DODATKOWE UWAGI/ INNE INFORMACJE

................................................................
Podpis wnioskodawcy

* niepotrzebne skreślić
właściwą odpowiedź zaznaczyć znakiem „X”

Załączniki *:
1. Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza w stosunku do
istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu
2. Pełnomocnictwo do reprezentowania inwestora
3. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
4. Obowiązek informacyjny, stanowiący integralną część wniosku o warunki przyłączenia do sieci
wodociągowej/kanalizacyjnej
Obowiązek informacyjny, stanowiący integralną część wniosku o warunki przyłączenia do sieci wodociągowej/kanalizacyjnej
1) Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Zakład Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji w Choroszczy sp.
z o.o. 16-070 Choroszcz ul Sienkiewicza 25A. W celu skontaktowania się z Administratorem, osoba, której dane osobowe są
przetwarzane może napisać e-mail na adres: kontakt@zec-choroszcz.pl
2) W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych,
e-mail: iod@zec-choroszcz.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia Pani/Pani złożenia wniosku o warunki przyłączenia do sieci,
w celu jego rozparzenia i realizacji na podstawie umowy – art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO1. (Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków – Uchwała Nr III/37/03 Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.)
4) Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do realizacji celów do jakich zostały zebrane. Brak
podania danych osobowych uniemożliwi Pani/Panu złożenie wniosku o warunki przyłączenia do sieci, jego rozparzenia oraz
realizację.
5) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, otrzymywania ich kopii oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa
przysługuje prawo do:
a) sprostowania danych,
b) usunięcia danych,
c) ograniczenia przetwarzania danych,
d) przenoszenia danych.
6) Administrator nie przekazuje danych osobowych poza teren Polski.
7) Administrator nie przetwarza podanych danych osobowych w sposób opierający się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w
tym profilowaniu.
8) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z zastrzeżeniem podmiotów, którym dane osobowe będą
musiały być udostępnione na podstawie przepisów prawa.
9) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.
10) Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy w
tym zakresie.”
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb realizacji wniosku.

................................................................
Podpis wnioskodawcy

1 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 w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1)

* niepotrzebne skreślić
właściwą odpowiedź zaznaczyć znakiem „X”

