……………………, dnia ……………… r.

……………………………………………..
[Imię i nazwisko/nazwa Wnioskodawcy]

……………………………………………..
[adres zamieszkania lub siedziby]
miejsce na prezentatę potwierdzenie złożenia wniosku
przez przedsiębiorstwo

……………………………………………..
[adres do korespondencji]

……………………………………………..
[tel. kontaktowy]

……………………………………………..
[adres e-mail]

……………………………………………..
Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągowe
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Piaskowa 1
62-028 Koziegłowy

WNIOSEK
o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej

I. OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI LUB OBIEKTU
Lokalizacja nieruchomości / obiektu *, którego dotyczy wniosek:


miejscowość: …………………………………………………………….



gmina: ……………………………………………………………………



ulica: ………………………………………………………………………



numer: ……………………………………………………………………



numer działki geodezyjnej: ……………………………………………..



obręb: …………………………………………………………………….



arkusz: ……………………………………………………………………

II. PRZEZNACZENIE I SPOSÓB WYKORZYSTANIA NIERUCHOMOŚCI
1. Przeznaczenie i sposób wykorzystywania nieruchomości / obiektu*, który ma zostać przyłączony
do sieci:

□ budynek mieszkalny jednorodzinny, w tym znajdujący się w zabudowie zagrodowej
liczba lokali w budynku: ……….

□ pozostałe przypadki (określić szczegółowo przeznaczenie i sposób wykorzystania):
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

III. ZAPOTRZEBOWANIE NA WODĘ
Woda pobierana będzie do celów:

□ bytowych
- w ilości

Qśrd [m3/dobę]: …………………..
Qmaxd [m3/dobę]: ………………….
Qmaxh [m3/godzinę]: ………………

⃰ Przeciętnie 4-osobowa rodzina
zużywa ok. 400 litrów czyli 0,4
m3/dobę.
* Przepustowość
standardowego wodomierza Ø
20 mm wynosi 1,5 m3/dobę.
* Przepustowość standardowego
wodomierza Ø 20 mm wynosi
0,06 m3/godzinę.

□ przemysłowych (PKD: …………………………..)
- w ilości:

Qśrd [m3/dobę]: …………………..
Qmaxd [m3/dobę]: …………………..
Qmaxh [m3/godzinę]: ………………

□ przeciwpożarowych
- w ilości:

Qśrd [m3/dobę]: …………………..
Qmaxd [m3/dobę]: …………………..
Qmaxh [m3/godzinę]: ………………

□ innych (określić jakich): ………………………………
- w ilości:

Qśrd [m3/dobę]: …………………..
Qmaxd [m3/dobę]: ………………….
Qmaxh [m3/godzinę]: ………………

Wyjaśnienie użytych skrótów:
Qśrd – dobowe zapotrzebowanie na wodę

Qmaxd – przepływ średniodobowy wody
Qmaxh – przepływ maksymalny godzinowy

IV. DODATKOWE INFORMACJE
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
V. ZAŁĄCZNIKI
1. plan zabudowy lub szkic sytuacyjny (tj. mapa zasadnicza lub mapa do celów projektowych,
wydana nie wcześniej niż rok od dnia złożenia wniosku), określająca usytuowanie przyłącza
w stosunku do istniejącej sieci wodociągowej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu –
załącznik obowiązkowy!
2. inne: ……………………………………………………………………………………………………………
Niniejszym oświadczam, że wybieram następujący sposób przekazania warunków przyłączenia do
sieci albo odmowy wydania warunków przyłączenia do sieci:

□ odbiór osobisty
□ drogą korespondencyjną na adres e-mail

……………………………………
(data i czytelny podpis wnioskodawcy

……………………………..…………..
Zapoznałem się z klauzulą informacyjną RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:
1.

Niniejszym

informujemy,

że

administratorem

danych

osobowych

jest

Gminne

Przedsiębiorstwo

Wodociągowe z siedzibą w Koziegłowach przy ulicy Piaskowej 1 (zwana dalej „Spółką”) wpisana do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, pod
numerem KRS 0000491668, numer REGON: 302606401, NIP: 7773235246, nr. tel. 61 812 80 11 ; e-mail:
biuro@gpwczerwonak.pl
2.

W Spółce wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się pod
numerem telefonu 61 812 80 11lub za pośrednictwem dedykowanego adresu e-mail: iod@gpwczerwonak.pl

3.

Spółka będzie przetwarzać Pani/Pana dane:
1)

w celu rozpoznania wniosku o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej
podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 roku 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.Urz.UE.L Nr 119, str. 1; zwane dalej „RODO”). Administrator
wymaga podania wyłącznie danych osobowych niezbędnych do podjęcia działań na żądanie osoby,
której dane dotyczą;

2)

w przypadku gdy Pani/Pan występuje w imieniu innego podmiotu, Spółka będzie przetwarzała Pani/Pana
dane również w celu ustalenia prawidłowej reprezentacji podmiotu reprezentowanego przez Panią/Pana
i zagwarantowania odpowiedzialności za zobowiązania tegoż podmiotu. Podstawą prawną dla
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzasadniony interes administratora danych
osobowych.

4.

Zbieranie oraz przetwarzanie danych osobowych odbywa się więc zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
na mocy którego przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem, gdy przetwarzanie jest
niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na
żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

5.

Podanie przez Pana* / Panią* danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek niezbędny do
rozpoznania przez Spółkę wniosku o wydanie warunków technicznych na przyłączenie do sieci
wodociągowej. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości prawidłowego wykonywania
przez Spółkę obowiązków wynikających z ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w
wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 roku, poz. 328), w szczególności zaś przekazania
potwierdzenia, o którym mowa w art. 19a ust. 3 tej ustawy oraz rozpoznania wniosku o wydanie warunków
technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej.

6.

Państwa dane osobowe przechowywane będą przez czas: niezbędny dla rozpoznania wniosku o wydanie
warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej oraz – w przypadku wydania warunków
technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej -przez okres ważności wydanych przez Spółkę warunków
technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej, tj. przez 2 lata od dnia ich wydania; wykonywania
obowiązków prawnych przez Spółkę; w którym przepisy nakazują Spółce przechowywać dane; w którym
Spółka może ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa
oraz ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń i wierzytelności przez Spółkę. W niektórych sytuacjach mamy
prawo przekazywać Pana* / Pani* dane, jeśli będzie to konieczne do dochodzenia praw i obowiązków
wynikających z umowy lub obowiązujących przepisów prawa.

7.

Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie osobom upoważnionym przez Spółkę tj. pracownikom
i współpracownikom Spółki, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki*,
podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie* innym odbiorcom danych np. kurierom (placówkom
pocztowym) *, bankom*, ubezpieczycielom*, kancelariom prawnym* lub instytucjom upoważnionym z mocy
prawa do otrzymania przedmiotowych danych.

8.

Jednocześnie informujemy, że przysługuje Panu* / Pani* prawo do żądania dostępu do gromadzonych przez
Spółkę danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia w/w danych.

9.

Na czynności Spółki związane z przetwarzaniem danych osobowych można wnieść skargę do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Udostępnione przez Pana* / Panią* dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji,
w tym nie będą podlegały profilowaniu. Spółka nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

__________________________________________________________________________________________
Pouczenie:
1.

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wydaje warunki przyłączenia do sieci albo uzasadnia odmowę
ich wydania, w terminie:
1)

21 dni - od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w przypadku budynków
mieszkalnych jednorodzinnych, w tym znajdujących się w zabudowie zagrodowej;

2)

45 dni - od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w pozostałych
przypadkach.

2.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może przedłużyć
terminy określone w pkt. 1 powyżej, odpowiednio o kolejne 21 albo 45 dni, po uprzednim zawiadomieniu
podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci z podaniem uzasadnienia przyczyn tego przedłużenia.

3.

Do terminów określonych w pkt. 1 i 2 powyżej nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa
do dokonania określonych czynności, terminów na uzupełnienie wniosku o wydanie warunków przyłączenia
do sieci, okresów innych opóźnień spowodowanych z winy podmiotu wnioskującego o przyłączenie do sieci
albo z przyczyn niezależnych od przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

4.

Organ regulacyjny – Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie w Poznaniu rozstrzyga na wniosek strony w drodze decyzji spory w sprawach
odmowy przyłączenia do sieci (art. 27e ust. 1 pkt 2 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków).

