ZWiK w Żarowie Sp. z o.o.
Ul. Słowiańska 16
58-130 Żarów
NIP 884-22-66-174
Tel. 748580610
E-mail:zwikzarow@pro.onet.pl
www: zwik.zarow.pl

WNIOSEK nr 1
O WYDANIE ZAPEWNIENIA I WARUNKÓW
DOSTAWY WODY I/LUB ODBIORU ŚCIEKÓW

INWESTOR:

Żarów, dnia………….…..……………………

Imię i nazwisko/
NAZWA
Adres do
korespondencji:
Nr telefonu (*
PEŁNOMOCNIK:
Imię i nazwisko/
NAZWA
Adres do
korespondencji:
Nr telefonu (*

Proszę o wydanie zapewnienia i określenia warunków przyłączenia:

 dostawy wody

 odbioru ścieków bytowych

 odbioru ścieków przemysłowych

Dla:

 budynek mieszkalny jednorodzinny
 budynek mieszkalny w zabudowie bliźniaczej lub segmentowej
 budynek mieszkalny wielorodzinny
 Inne (podać rodzaj obiektu)…………………………………………………………………………………………………………
Obiekt:

 projektowany

 istniejący

 w rozbudowie/przebudowie

Dla nieruchomości położonej przy:
Ulica, nr
Nr działki
Nr księgi wieczystej
Liczba kondygnacji
najwyższego budynku

Liczba mieszkańców – dla budynków
mieszkalnych

Oświadczam, że dla nieruchomości zapotrzebowanie wynosi:
1. Woda – zapotrzebowanie średnie dobowe Qdśr na cele:



bytowe

Qśrd [ m3 /d ].......................



przemysłowe

Qśrd [ m3 /d ].......................

rodzaj i charakterystyka prowadzonej działalności …..……………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………..........
2. Ścieki – ilość średnia dobowa Qdśr:



bytowe

Qśrd [ m3 /d ].......................



przemysłowe

Qśrd [ m3 /d ].......................

Odbiór:



osobisty



poczta



e-mail……………………………………..……..

Załączniki:
1. Plan sytuacyjny określający usytuowanie nieruchomości względem istniejących sieci
wodociągowych kanalizacyjnych oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu.
2. Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-3).
3. Upoważnienie Inwestora dla Pełnomocnika.
OŚWIADCZENIE OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O PRZYŁĄCZENIE/ PEŁNOMOCNIKA
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku w celu podjęcia działań
niezbędnych do przyłączenia mojej nieruchomości do sieci, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych
(Dz.U.2018 poz. 1000) oraz zgodnie klauzulą informacyjną załączoną do niniejszego wniosku.

Data…….……………………

Czytelny podpis …………………………….………………….

Klauzula informacyjna administratora danych osobowych:
Administratorem danych osobowych jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie Sp. z o.o.. (dalej: ZWiK) z siedzibą
w Żarowie , 58-130 ul. Słowiańska 16.
Wnioskodawca może kontaktować się listownie na adres Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie Sp. z o.o.,
ul. Słowiańska 16, 58-130 Żarów ;mailowo na adres: zwikzarow@pro.onet.pl, telefonicznie pod numerem 748580610.
Dane osobowe będą przetwarzane w celu określenia warunków przyłączenia, celem podjęcia działań niezbędnych do zawarcia
umowy.
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest niniejszy wniosek o określenie warunków przyłączenia (Art. 6 ust. 1
lit. b) RODO).
Dane osobowe Odbiorcy usług, ZWiK może przekazywać:
 osobom upoważnionym przez ZWIK –pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać
swoje obowiązki,
 podmiotom przetwarzającym - którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych,
 innym odbiorcom – np. kurierom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym, obowiązujących przepisów
mogą żądać przekazania danych.
Dane osobowe będziemy przetwarzać w okresie do czasu zmiany warunków przyłączenia. Wnioskodawca ma prawo do żądania
dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
Wnioskodawca na prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

