OK-01-01

Wniosek o przyłączenie do sieci wodociągowej/kanalizacyjnej*
Żory, dnia ...................................
Dane Inwestora:
Nazwisko i imię / Nazwa: .......................................................
Adres zamieszkania / Siedziba: ..............................................
.............................................................................................
nr telefonu Inwestora: ............................................................
adres e-mail Inwestora: ..........................................................
Dane Pełnomocnika Inwestora**:
Nazwisko i imię / Nazwa: ........................................................
Adres zamieszkania / Siedziba: ...............................................
..............................................................................................

Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Żory Sp. z o.o.
Ul. Wodociągowa10
44- 240 Żory

nr telefonu Pełnomocnika: ......................................................
adres e-mail Pełnomocnika:……………………………………………………

WNIOSEK
o przyłączenie do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej*
Proszę o wydanie zapewnienia dostawy wody, odbioru ścieków sanitarnych, odbioru wód opadowych
i roztopowych* oraz warunków przyłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej dla nieruchomości położonej
przy ul.......................................................................................................
działka nr ........................, dla której Sąd Rejonowy prowadzi Księgę wieczystą o numerze………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….***
obiekt................................................................................................
1. Deklarowany termin podłączenia do sieci wodociągowej/kanalizacyjnej ………………………………………
2. Przeznaczenie wody na cele*:
a) socjalno-bytowe w ilości..................................... m 3/d
b) ppoż. w ilości..................................................... dm 3/s
c) przemysłowe w ilości.......................................... m 3/d
3. Ilość odprowadzanych ścieków sanitarnych*:
a) ścieki bytowe........................................................ m 3/d
b) ścieki przemysłowe .............................................. m 3/d
skład ścieków:
BZT5 ...........................................................................
azot ogólny..................................................................
ChZT...........................................................................
metale ciężkie..............................................................
zawiesina ogólna..........................................................
pH...............................................................................
substancje ekstrahujące się eterem naftowym................
temperatura.................................................................
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4. Czy wody opadowe i roztopowe z w/w nieruchomości będą odprowadzane do kanalizacji - TAK/NIE*
Rodzaje powierzchni:
- powierzchnia całkowita nieruchomości............................................................................ m2
- powierzchnia zabudowy (rzut poziomy dachów)............................................................... m2
- powierzchnia dróg, parkingów i podjazdów o nawierzchni szczelnej (asfalt, kostka itp.-podać rodzaj)
...................................................................................................................................... m2
- pozostała powierzchnia utwardzona - ścieżki, chodniki itp. (wykonane z kostek, płytek, asfaltu itp.-podać
rodzaj).................................................................................................................................................... m2
5. Powierzchnia parkingów o nawierzchni nieszczelnej, o liczbie miejsc parkingowych powyżej 500
samochodów............................................................................................................................................ m2
6. Czy wody opadowe i roztopowe przed wprowadzeniem do kanalizacji poddawane będą procesowi oczyszczania
- TAK/NIE*
Jeżeli TAK to proszę wymienić typ urządzenia
....................................................................................................................................................................
Oświadczam, że dane zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym wynikającym z posiadanych
dokumentów bądź wynikające z rzeczywistego pomiaru.

Załączniki:
1. Aktualna mapa zasadnicza w kolorze w skali 1:500 lub 1:1 000 – 2 egz.
* niepotrzebne skreślić
** w przypadku udzielenia przez Inwestora pełnomocnictwa osobie trzeciej, należy do Wniosku o przyłączenie do
sieci wodociągowej/kanalizacyjnej załączyć pełnomocnictwo (upoważnienie za sprecyzowanym zakresem
udzielonego pełnomocnictwa)
*** w przypadku braku nr księgi wieczystej, należy dołączyć dokument potwierdzający tytuł prawny Inwestora do
korzystania z nieruchomości, której dotyczy wniosek.

.......................................
Podpis Inwestora/Pełnomocnika*

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory Sp. z o.o., z siedzibą w ul. Wodociągowa 10, 44-240 Żory informuje, że jest administratorem
Państwa danych osobowych przekazanych w związku z niniejszym wnioskiem/zleceniem.
PWiK Żory Sp. z o.o. powołało Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez email: iod@pwik.zory.pl
Dane osobowe będą przetwarzane przez PWiK Żory Sp. z o.o.. w zakresie i celu:

niezbędnym do realizacji przedmiotu wniosku/zlecenia,

wykonania przez PWiK Żory Sp. z o.o. zadania realizowanego w interesie publicznym,

zawarcia i wykonania umowy , a także podjęcia
przez PWiK Żory Sp. z o.o. działań przed zawarciem umowy lub w celu
dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych i ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
oraz przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a także prawo do wniesienia skargi do Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest jednocześnie niezbędne do podjęcia przez PWiK Żory Sp. z o.o. działań związanych
z przedmiotem wniosku.
Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych dostępnych jest na stronie internetowej pod adresem:
www.pwikzory.com.pl/klauzula/
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