
             Kłodzko, dnia .............................…………...
        

WNIOSKODAWCA/INWESTOR
 

  .........................................................………..        
  (IMIĘ, NAZWISKO, NAZWA)            

  .........................................................………..         
  (ADRES: ULICA, NR DOMU, MIESZKANIA)           

  .........................................................….…….       
  (KOD POCZTOWY, MIEJSCOWOŚĆ)            

  .........................................................………...         
  (NR TELEFONU)                                 (ADRES E-MAIL)                                                                    

          

  Forma odbioru korespondencji: 
  □ osobiście   □ poczta        
 

                  „WODOCIĄGI KŁODZKIE” SP. Z O.O.

UL. PIASTOWSKA 14B

57-300 KŁODZKO

WNIOSEK  O  ZAPEWNIENIE  DOSTAWY  WODY  I  ODBIORU  ŚCIEKÓW
ORAZ OKREŚLENIE  TECHNICZNYCH  WARUNKÓW  PRZYŁĄCZENIA  DO  SIECI

WODOCIĄGOWEJ  I/LUB  KANALIZACYJNEJ

I.   Proszę o wydanie warunków technicznych:

     a) przyłączenia do sieci □ wodociągowej □ kanalizacyjnej 

II.  Obiekt przyłączenia:

     a) Projektowany/istniejący budynek/ w rozbudowie (przebudowie)* – określić charakter zabudowy  
     zaznaczając odpowiedni wariant:

     □ mieszkalny jednorodzinny           ……………………………………………..

     □ mieszkalny wielorodzinny (ilość mieszkań/pięter)    ..…………...……………………………….

     □ mieszkalny w zabudowie szeregowej                          ....…….…………………………………….

     □ usługowy (podać rodzaj obiektu)    ……………………………………………..

     □ produkcyjny (podać rodzaj obiektu)                            .…………………………………………….

     □ inny             ...………..………………………………….
   

III.  Lokalizacja obiektu:

a) ulica  ………………………………………………………...  miejscowość  ………………….
…………………………………  nr  działki…………………………………………………………...
arkusz mapy ………………………… obręb ………………………………….………………………..

IV.  Przewidywane zapotrzebowanie wody  w m3/d  lub dm3/s (lub ilość osób i wyposażenie sanitarne)
oraz przeznaczenie:

a) na cele socjalno - bytowe          ……………… m³/dobę, 

b) na cele przemysłowe/technologiczne             ……………… m³/dobę, 



V.  Ilość w m3/d (dm3/s) oraz charakter odprowadzanych ścieków sanitarnych, rodzaj ścieków

(ładunek):

a) rodzaj odprowadzanych ścieków:

 □ bytowe                   

      □ przemysłowe 

b) ilość odprowadzanych ścieków  w m3/d:                      ……………… m³/dobę 

c) Skład odprowadzanych ścieków przemysłowych:

pH:  ……………………  temperatura:  …………………………..  BZT5:  ……………………..  ChZT:
……………………………..  zawiesina  ogólna:  ……..………………………  fosfor  ogólny:
…………………………..  azot  ogólny:  …...……………………….  metale  ciężkie:  .……………...
………………………………………………………………………………………………………………...
inne: ...………………………………………………………………………………………………………...

Przewidywany sposób podczyszczania: ……………………………………………………………………...

W  przypadku  gdy  planowany  charakter  działalności  przewidywał  będzie  odprowadzanie  ścieków
przemysłowych  parametry  odprowadzanych  ścieków winny  być  zgodne  z  Rozporządzeniem Ministra
Budownictwa  z  dnia  14  lipca  2006  roku  w  sprawie  realizacji  obowiązków  dostawców  ścieków
przemysłowych* oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 136 poz.
964 z późn. zm, Dz.U. 2016 poz. 1757). 

  Również zgodnie z §10 ust.3. w/w rozporządzenia przypomina się, iż dostawca ścieków przemysłowych
powinien nie  rzadziej  niż  dwa razy w roku dokonywać pomiarów stężeń substancji  wymienionych w
załączniku nr 2. 

*Ścieki przemysłowe – ścieki niebędące ściekami bytowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi będącymi skutkiem opadów
atmosferycznych,  powstałe  w  związku  z  prowadzoną  przez  zakład  działalnością  handlową,  przemysłową,  składową,
transportową  lub  usługową,  a  także  będące  ich  mieszaniną  ze  ściekami  innego  podmiotu,  odprowadzane  urządzeniami
kanalizacyjnymi tego zakładu (Dz.U.2023.537 t.j. z dnia 2023.03.21  Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków).

VI.  Przewidywany termin rozpoczęcia poboru wody i odprowadzania ścieków:  
                 

□ doprowadzenia wody .............................................................

□ odprowadzania ścieków ..........................................................

VII.  Nieruchomość posiada własne ujęcie wody:

□ TAK

□ NIE

VIII.  Dodatkowe informacje

………………………………………………………………………………………………………………

*niepotrzebne skreślić

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 egz.

2. Pełnomocnictwo w przypadku gdy o warunki występuje Pełnomocnik Inwestora.

                  
          ……………………………………………………………………………...

                     (data i czytelny podpis Wnioskodawcy)



OŚWIADCZENIE – akceptacja poniższego warunku nie jest podstawą realizacji niniejszego wniosku.

Zgadzam / nie zgadzam* się na udostępnianie moich danych osobowych podmiotom trzecim, w celu wspólnej realizacji
budowy sieci wodociągowej i / lub* kanalizacyjnej.

OŚWIADCZENIE – akceptacja poniższego warunku jest podstawą realizacji niniejszego wniosku.
Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze m. Kłodzka,
cennikiem usług „Wodociągów Kłodzkich” Sp. z o.o. oraz że akceptuję ich treść.

„Wodociągi Kłodzkie” Sp. z o.o. informuje, że:

1. Administratorem zebranych danych osobowych są „Wodociągi Kłodzkie” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Piastowskiej 14B, 57-300
Kłodzko.

2. Dane będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w spra-
wie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

3 Dane będą udostępniane jedynie uprawnionym podmiotom, w okolicznościach przewidzianych w powszechnie obowiązujących
przepisach.

4. Podpisanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji niniejszego wniosku.

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez „Wodociągi Kłodzkie” Sp. z o.o. w Kłodzku z siedzibą przy ul. Piastowskiej 14B
moich  danych  osobowych  podanych  powyżej,  w  celu  realizacji  i  archiwizacji  niniejszego  wniosku.  Jednocześnie  przyjmuję  do
wiadomości,  że mam prawo żądania informacji  o zakresie przetwarzania moich danych osobowych, prawo dostępu do treści tych
danych, uzupełnienia, uaktualniania i sprostowania danych, gdy są one niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe. Mam również
prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych w wymienionym celu.

         ……………………………………………………………………….
                                                                                                                                                             Czytelny podpis Wnioskodawcy / Odbiorcy usług / Pełnomocnika

SZANOWNI PAŃSTWO
Zgodnie z art. 13 RODO**, „Wodociągi Kłodzkie” Sp. z o.o. z siedzibą w Kłodzku niniejszym informują:

KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH:
Administratorem Państwa danych osobowych są „Wodociągi Kłodzkie” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Piastowskiej 14B, 57-300 Kłodzko, zwane dalej
„Administratorem”.

W  każdym  czasie,  w  sprawach  ochrony  Państwa  dane  osobowe  możecie  Państwo skontaktować  się  z  Administratorem pisząc  na  adres:
sekretariat@wodociagi-klodzkie.pl  lub telefonując pod numer  74 865 40 30  (w godzinach 7:00 – 15:00,  od poniedziałku do piątku),  lub możecie
Państwo  skontaktować  się  z  Administratorem za  pośrednictwem  powołanego  przez  niego  Inspektora  Ochrony  Danych pisząc  na  adres:
rodo@wodociagi-klodzkie.pl.

W JAKIM CELU PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE:
Jako Administrator będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w postaci: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania i/lub adresu do korespondencji,
numeru PESEL, numeru telefonu i/lub adresu e-mail, adresu nieruchomości.

1. W celu realizacji ciążącego na „Wodociągach Kłodzkich” Sp. z o.o. obowiązku prawnego w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c RODO**:

a) należytego wypełnienia zadań wynikających z Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadze -
niu ścieków, w związku z realizacją niezbędnych procedur przed zawarciem umowy o dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków, zawarciem
umowy oraz realizacją zapisów umowy już zawartej,
b) archiwizacji, zgodnie z przepisami Ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, dokumentacji wytworzonej w Spółce „Wodociągi
Kłodzkie”.

2. W celu realizacji prawnie uzasadnianego interesu Administratora to znaczy:

a) ewidencji korespondencji wychodzącej i przychodzącej,
b) optymalizacji procesów obsługi klienta i analiz finansowych nas dotyczących,
c) badania satysfakcji klienta, dla określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych klientów z produktów i jakości świad -
czonych usług,
d) ewentualnego ustalenia roszczeń, ich dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, a także w celach dowodowych, w ramach sprawowania
wymiaru sprawiedliwości przez sądy.

3. Jeżeli wyrażą Państwo zgodę wówczas na jej podstawie będziemy przetwarzali Państwa dane osobowe w postaci: imienia i nazwiska, adresu e-mail
i/lub numeru telefonu w celu:

a)  przesyłania informacji handlowej za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, w oparciu o ustawę o świadczeniu usług drogą
elektroniczną,
b) oferowania usług w ramach realizacji marketingu bezpośredniego za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, w oparciu
o prawo telekomunikacyjne.

*niepotrzebne skreślić

** RODO - 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)



„Wodociągi Kłodzkie” Sp. z o.o. OŚWIADCZAJĄ: 
Jako  Administrator Państwa danych osobowych „Wodociągi Kłodzkie” Sp. z o.o. oświadczają, iż Państwa dane nie będą podlegały przekazaniu do
państw trzecich (spoza obszaru UE) ani do żadnych organizacji międzynarodowych.

PRZYSŁUGUJĄCE PAŃSTWU PRAWA:
Informujemy, że:

1. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo wycofania zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych przez „Wodociągi Kłodzkie” Sp. z
o.o.   o ile Spółka „Wodociągi Kłodzkie” przetwarza Państwa dane na tej podstawie z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z
prawem procesu przetwarzania, którego dokonano na tej podstawie przed datą jej wycofania.

2. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo dostępu do przekazanych Spółce „Wodociągi Kłodzkie” danych oraz otrzymania kopii tych danych,
a także do ich sprostowania (poprawienia) oraz uzupełnienia.

3. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo żądania usunięcia Państwa danych, jeżeli uważają Państwo, że Spółka „Wodociągi Kłodzkie” nie
ma podstaw do tego, aby Państwa dane przetwarzać.

4. Mają Państwo prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych przekazanych Spółce „Wodociągi Kłodzkie” wyłącznie do ich przechowy-
wania lub wykonywania uzgodnionych z Państwem działań, jeżeli uważają Państwo, że „Wodociągi Kłodzkie” Sp. z o.o. posiada dane nieprawidło -
we lub że są one przetwarzane bezprawnie a nie życzą sobie Państwo ich usunięcia, gdyż są one Państwu niezbędne do ustalenia, dochodzenia czy
też obrony Państwa roszczeń; lub na czas rozpatrzenia wniesionego przez Państwa sprzeciwu względem przetwarzania danych.

5. Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu:

a) wobec przetwarzania Państwa danych w celu realizacji marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystają Państwo z tego prawa „Wodociągi
Kłodzkie” Sp. z o.o. zaprzestaną przetwarzania Państwa danych w tym celu,

      b) w zakresie przetwarzania Państwa danych w sytuacjach szczególnych, tj. gdy dane są przetwarzane na potrzeby zabezpieczenia prawnie uza -
sadnionego interesu Spółki „Wodociągi Kłodzkie” lub gdy przetwarzanie Państwa danych jest niezbędne Spółce „Wodociągi Kłodzkie” w celu
wykonania zadań leżących w interesie publicznym. W tym przypadku skuteczność wniesienia sprzeciwu wymaga umotywowania zaniechania
przetwarzania Państwa danych przez „Wodociągi Kłodzkie” Sp. z o.o.

Jeżeli  uważają  Państwo,  że  Spółka  „Wodociągi  Kłodzkie”  przetwarza  Państwa dane  niezgodnie  z  prawem istnieje
możliwość  wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu Ochrony  Danych Osobowych na sposób przetwarzania  przez  nas
Twoich danych osobowych


