DRUK 1 / TT

WNIOSKODAWCA

OBOWIĄZUJE OD 25.05.2018

IMIĘ I NAZWISKO/NAZWA FIRMY:

WNIOSEK O WYDANIE
INFORMACJI TECHNICZNEJ
ADRES KORESPONDENCYJNY / ZAMIESZKANIA:

o możliwości dostępu do infrastruktury
wodociągowej i kanalizacyjnej*

TELEFON KONTAKTOWY:

ADRES EMAIL:

DANE INWESTORA **
INWESTOR (IMIĘ I NAZWISKO / NAZWA FIRMY)

PESEL

ADRES ZAMIESZKANIA / KORESPONDENCYJNY

KONTAKT:

NIP (DOTYCZY FIRM)

TEL.

EMAIL:

Zwracam się z prośbą o wydanie*/prolongowanie* informacji technicznej o możliwości
dostępu
do
infrastruktury
wodociągowej
i
kanalizacyjnej*
dla
istniejącej*/projektowanej* nieruchomości:
LOKALIZACJA PRZYŁĄCZANEJ NIERUCHOMOŚCI (ul. – nr – miejscowość – kod pocztowy – nr działki – obręb)

RODZAJ OBIEKTU:

UWAGI:

* NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ
** WYPEŁNIĆ W PRZYPADKU KIEDY WNIOSKODAWCĄ NIE JEST INWESTOR

ORIENTACYJNE ZAPOTRZEBOWANIE NA WODĘ WYNOSI:
- na cele socjalno – bytowe

………..............[m3·d-1]

- na cele ppoż.

………..............[m3·d-1]

- inny rodzaj

………..............[m3·d-1]

ORIENTACYJNA ILOŚĆ ODPROWADZANYCH ŚCIEKÓW:
- ścieki bytowe

………..............[m3·d-1]

- ścieki przemysłowe

………..............[m3·d-1]

- ścieki komunalne (bytowe + przemysłowe) ………..............[m3·d-1]
DO WNIOSKU NALEŻY DOŁĄCZYĆ:
1) Aktualną mapę sytuacyjno-wysokościową lub aktualną mapę zasadniczą wraz z koncepcją
planu zagospodarowania,
2) W przypadku, gdy Wnioskodawca występuje w imieniu Inwestora, należy dołączyć
pełnomocnictwo.
FORMA ODBIORU DOKUMENTU:

OS

Osobiście w siedzibie WiK Krzeszowice
Przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 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 - RODO) Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice
Spółka z o.o. informuje, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Spółka z o.o.,
2) kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych – abi@wikkrzeszowice.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji działań związanych z przyłączeniem
nieruchomości do sieci,
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych,
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu ustania przewarzania w celach realizacji
usług i archiwalnych,
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

……………………………………..
miejscowość, data

.…..……………………………………..
podpis, pieczęć Inwestora

