Zakład Wodociągów i Kanalizacji "WiK" Sp. z o. o. w Żninie
ul. Mickiewicza 22a

88-400 Żnin

Data wypełnienia wniosku

WNIOSEK
o wydanie / zmianę / aktualizację*
warunków przyłączenia do sieci
wodociągowej / kanalizacji sanitarnej*

Data wpływu dokumentu do siedziby Spółki
/ nr kancelaryjny

DANE PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI
1. Imię i nazwisko / Pełna nazwa firmy*

2. Adres zamieszkania / siedziby* podmiotu ubiegajacego się o przyłączenie do sieci:

3. Numer telefonu **
Wnoszę o wydanie / zmianę / aktualizację* warunków przyłączenia do sieci:
wodociągowej / kanalizacji sanitarnej *
OKREŚLENIE POTRZEB PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI
4. Lokalizacja nieruchomości, która ma zostać przyłączona do sieci
Nr ewid. działki:

Adres:

Obręb:

5. Informacja o przeznaczeniu i sposobie wykorzystywania nieruchomości (należy zaznaczyć właściwy kwadrat):
□ budynek mieszkalny jednorodzinny

□ budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie zagrodowej

□ inna zabudowa (okreslić charakter zabudowy i sposób wykorzystania):
.................................................................................................................................................................................................................
….............................................................................................................................................................................................................

6. Informacja dotycząca ilości lokali (należy zaznaczyć właściwy kwadrat):
□ nie więcej niż dwa lokale mieszkalne

7. Stan obiektu budowlanego :

□ 1 lokal mieszkalny i lokal użytkowy
powierzchni całkowitej
nieprzekraczającej 30%
powierzchni całkowitej zabudowy
□ projektowany

□ więcej niż dwa lokale:
mieszkalne ….......................(ile)
użytkowe …........................(ile)
□ istniejący

8. Ilość, przeznaczenie wody oraz charakterystyka jej zużycia
Maksymalne dobowe zapotrzebowanie na wodę na cele:
bytowe:

................................................... m 3/d

technologiczne: .................................................. m 3/d

przeciwpożarowe: …........................................... dm 3/s
inne: …................................................................... m 3/d

Przepływ wody średniodobowy i maksymalny godzinowy:
Qśd = ….................... m3/d
9. Ilość i rodzaj odprowadzanych ścieków
Rodzaj ścieków:
bytowe:

Qhmax = ….................... m3/h

.................................................... m 3/dobę

przemysłowe: ..................................................... m3/dobę

Maksymalny dobowy przepływ odprowadzanych ścieków:
Qdmax = ….................... m3/d
Wielkość ładunku zanieczyszczeń:
Dotyczy ścieków bytowych

BZT5
Liczba osób

Dotyczy ścieków przemysłowych

kg/d
os.

BZT5

kg/d

ChZT

kg/d

fosfor ogólny

kg/d

azot ogólny

kg/d

kg/d
zawiesina ogólna
Pozostałe zależne od profilu działalności (zgodne z wydanym pozwoleniem
wodnoprawnym):

10. Planowany termin

poboru wody

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

odprowadzania ścieków …..........................................................................................

ZAŁĄCZNIKI:
- Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny sporządzony na kopii aktualnej mapie zasadniczej w skali
1:500/1:1000 określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejacej sieci wodociagowej i/lub
kanalizacyjnej oraz innych obiektów (w tym istniejącego/projektowanego obiektu budowlanego, do którego
doprowadzona ma być woda lub odprowadzone ścieki) i innej infrastruktury stanowiącej uzbrojenie terenu
•

Oświadczenie Inwestora
Oświadczam, iż zapoznałem się z Klauzulą Informacyjną zamieszczoną ponizej.
niepotrzebne skreślić
dane dobrowolne ułatwiające kontakt z podmiotem ubiegającym się o przyłączenie

*
**

Podpis podmiotu ubiegającego się o przyłączenie

Dotyczy osób fizycznych

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia 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 (dalej: RODO) informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WiK” Sp. z o.o. w Żninie (dalej: Spółka
lub Administrator), ul. Mickiewicza 22 a, 88-400 Żnin, KRS 0000042794, NIP 5621000594, REGON 091113070.
2. Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem email: iod@zoin.info.pl.
Możliwy jest również kontakt telefoniczny pod numer: 52 30 20 913, mailowy na adres sekretariat@wikznin.pl lub na adres
do korespondencji Administratora.
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:
• zawarcia umowy i jej realizacji,
• zapewnienia realizacji świadczonych usług,
• należytego wypełnienia zadań wynikających z Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków oraz wynikających z pozostałych obowiązujących przepisów prawa,
• wystawienia i przechowywania faktur VAT oraz realizacji obowiązków księgowo-rachunkowych,
• odpłatnego przejmowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
• ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
• zapewnienia komunikacji,
• obsługi zgłoszeń, awarii i reklamacji,
• w celach analitycznych i statystycznych.
4. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w związku z zawarciem z nami umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c i f

5.
6.

7.

8.

9.
10.

RODO oraz na podstawie ar. 6 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437 z późn. zm.).
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest ono warunkiem niezbędnym do zawarcia umowy i świadczenia
Państwu naszych usług.
Państwa dane osobowe przechowywane będą na podstawie przepisów prawa w czasie trwania umowy oraz po jej wygaśnięciu
w okresie wynikającym z przepisów o rachunkowości oraz przepisów o archiwizacji, w tym także prawa obrony i dochodzenia
roszczeń i wierzytelności przez Spółkę.
Państwa dane osobowe będą udostępniane wyłącznie upoważnionym pracownikom i współpracownikom Spółki lub podmiotom,
którym na podstawie umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych takim jak np.: dostawcom systemów IT, podmiotom
prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze),
ubezpieczycielom, kancelariom prawnym lub instytucjom upoważnionym z mocy prawa do otrzymania przedmiotowych danych.
Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych.
Posiadają Państwo prawo do dostępu do swoich danych, sprostowania ich treści, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do
wniesienia sprzeciwu, wobec przetwarzania danych - z zastrzeżeniem, że odbędzie się to bez wpływu na wcześniejsze
przetwarzanie danych.
Mają Państwo prawo do wniesienia skargi dotyczącej zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych do organu
nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W trakcie przetwarzania danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania

