Dane wnioskodawcy

JZWiK S.A./TWT/1/1B

…………………………………………

Jastrzębie-Zdrój……………20…..

Nazwisko i Imię (Firma)

…………………………………………
Adres zamieszkania (do korespondencji)

…………………………………………
Nr telefonu**

odbiór: osobiście / wysłać pocztą *

Jastrzębski Zakład
Wodociągów i Kanalizacji S.A.
ul. Podhalańska 7

WNIOSEK
o warunki przyłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej.
(dotyczy osób prawnych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą)

Proszę o wydanie zapewnienia dostawy wody i odbioru ścieków oraz warunków przyłączenia do sieci
wodociągowej, kanalizacyjnej dla nieruchomości położonej przy
ul………………………………...nr………….…działka nr………………..w……………………………….
Obiekt: a) budynek usługowy*
b) plac budowy*
c) budynek usługowo-przemysłowy*
d) działka rekreacyjna*
e) inny*(jaki)………………………………………………………………………...
1.

Wnioskodawca jest* (nie jest*) właścicielem przedmiotowego obiektu.

2.

Maksymalna przewidywana ilość wody na cele:
a) gospodarczo-bytowe w ilości……………………………………….……m3/d
b) p. poż. w ilości ……………………………………………………….…..m3/d
c) przemysłowe w ilości…………………………...……………….……….m3/d
d) przewidywana maksymalna ilość wody…………………………….……m3/d

3.

Maksymalna przewidywana ilość ścieków na cele:
a) ścieki bytowe…………………………………....................................... m3/d
b) ścieki przemysłowe……………………………………………………. m3/d
Skład ścieków:
BZT5…………………….azot ogólny………………ChZT………………………..
metale ciężkie………………..pH…………………..temperatura………………….
Substancje ekstrahujące się eterem naftowym…………...zawiesina ogólna……….

4.

Charakterystyka techniczna obiektu, do którego doprowadzona będzie woda, z którego
odprowadzane będą ścieki:
a) powierzchnia użytkowa…………………….…..powierzchnia działki ogółem…….………….
w tym powierzchnia zabudowy…………………powierzchnia terenów zielonych……………...
b) wyposażenie sanitarne: umywalka………....(szt.) wanna………..…..(szt.)
natrysk……….(szt.) zlewozmywak…………(szt.) ubikacja……....….(szt.)

5.

Czy obiekt będzie posiadał instalację wewnętrzną zasilaną z urządzenia hydroforowego tak*/ nie*

6.

Sposób przygotowania ciepłej wody…………………………………………………….

7.

Pożądane parametry ciśnienia od……………do……………MPa w miejscu zabudowy wodomierza.

8.

Proponowany termin rozpoczęcia poboru wody…………………………………….

9.

Proponowany termin odprowadzenia ścieków……………………………………….
……………………………………
czytelny podpis wnioskodawcy

Pouczenie:
Do wniosku należy dołączyć:
1. Plan sytuacyjny w skali 1:1 000/1:500* szt. 1.
2. Zaleca się, aby niniejszy wniosek wypełnić w sposób merytoryczny w obecności uprawnionego specjalisty
(projektanta).
3. Odpis z właściwego rejestru wskazujący na sposób reprezentacji podmiotu.
*niepotrzebne skreślić
**nieobligatoryjne

Klauzula informacyjna – przetwarzanie danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 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 (Dz.Urz.UE L 119 z 4 maja 2016 r.) Jastrzębski Zakład
Wodociągów i Kanalizacji S.A. informuje, że:
1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Jastrzębski Zakład Wodociągów i
Kanalizacji S.A., 44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Podhalańska 7, tel. 324787777; e-mail:
kancelaria@jzwik.pl.
2. W przypadku pytań w zakresie ochrony danych osobowych prosimy o kontakt z
Inspektorem Ochrony Danych na adres e-mail: iod@jzwik.com.pl
3. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane w celu obsługi niniejszego wniosku.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a), b) RODO
(przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy)
5. Odbiorcami danych osobowych Klienta będą te podmioty, którym JZWiK S.A. ma
obowiązek ich przekazywania na gruncie obowiązujących przepisów prawa, a także podmioty
uczestniczące w realizacji wniosku.
6. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez JZWiK S.A. w okresie obowiązywania
umowy, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń
wynikających z umowy oraz przez okres, jaki wymagają tego powszechnie obowiązujące
przepisy.
7. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania,
usunięcia, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo
do ich przeniesienia.
8. Klient ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
9. Podanie danych przez Klienta jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało
brakiem możliwości przyjęcia wniosku.

………………………………
Podpis

