Łęczna, dnia................................

Wnioskodawca
Nazwisko.......................................................
Imię................................................................
Adres do korespondencji:...............................
.......................................................................
tel. (w godz. 700-1500)....................................

Wniosek o wydanie warunków technicznych
przyłączenia do sieci wod.-kan.
Dotyczy posesji nr ............ przy ul/w miejscowości* ............................. dz. nr ...................
Wniosek o określenie warunków technicznych przyłączenia do sieci*:
 wodociągowej – zapotrzebowanie wody - …………………………. (m3/m-c)
 kanalizacji sanitarnej – ilość ścieków -………………………………..(m3/m-c)
 cele przeciwpożarowe – zapotrzebowanie wody - ……………….....(m3/m-c)
Budynku*:
 istniejącego

 projektowanego

Rodzaj zabudowy*:
 jednorodzinna
 wielorodzinna

 obiekty produkcyjne i usługowe
 uzbrojenie działki niezabudowanej
 rozbudowa, nadbudowa
 inne
Dodatkowe informacje o inwestycji:.................................................................................
...........................................................................................................................................
W załączeniu*:
Oświadczam, że jestem*:
 2 egz. (kopia+oryginał):
 właścicielem posesji
 aktualnej kopii mapy zasadniczej
 współwłaścicielem-udział...........
w skali 1:500 / 1:1000 (nie starszej niż 30 dni)
 zarządcą
lub
 dzierżawcą
 aktualnej mapy syt.-wys. w skali 1:500 / 1:1000
(mapa do celów projektowych)
nie starszej niż 90 dni
 aktualna decyzja o warunkach zabudowy
(wypis i wyrys z miejsc. planu zagospod. przestrz.)
 oświadczenie określające tytuł prawny do nieruchomości
Odbiór warunków*:  OSOBIŚCIE
 ODESŁAC POCZTĄ
W przypadku nie odebrania osobistego w terminie 30 dni
od dnia złożenia wniosku warunki zostaną odesłane pocztą
Nadmieniamy, iż w rozdziale 5a i 5b Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( tj. Dz. U. 2017r. poz. 328, 1566, 2180 z późń. zm.) została przewidziana
procedura regulująca sposób rozstrzygania ewentualnych sporów powstałych pomiędzy przedsiębiorstwem
wodociągowo-kanalizacyjnym a odbiorcą usług.

…………………………………………..
/podpis Wnioskodawcy/
TERMIN ODBIORU ..........................................
sprawdzono kompletność
dokumentów

*

-odpowiednie zaznaczyć

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:
1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016r. 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), informuję, iż
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Łęczna sp. z o.o. ul. Krasnystawska 54 21-010 Łęczna.
2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze jakim jest realizacja przepisów ustawy z dnia
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków(Dz. U. z 2017 r. poz.328, 1566, 2180 z późń. zmianami)
3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane bezterminowo jako element
dokumentacji technicznej.
4. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane:
a) podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską w celu
dostarczenia korespondencji,
b) upoważnionym z mocy prawa podmiotom na udokumentowany wniosek.
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych, prawo wniesienia sprzeciwu zgodnie z literą Prawa.
6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie
ochrony danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym
ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
7. W razie pytań prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych
tel. 81 752 10 44 wew. 153.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, oraz
adresu zamieszkania lub do korespondencji jest dobrowolne, przy czym jest również
warunkiem rozpatrzenia niniejszego Wniosku. Konsekwencją niepodania danych
osobowych będzie brak możliwości opracowania warunków technicznych
przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w postaci numeru telefonu nie jest
warunkiem rozpatrzenia niniejszego zgłoszenia a ma na celu przyspieszenie jego
rozpoznania i ułatwienie kontaktu z Panią/Panem.

…………………………………
Łęczna, dnia

……………………………………………
Czytelny podpis Odbiorcy
(zleceniodawcy)

