DTZ 5_02_2021
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Czechowicach-Dziedzicach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Czysta 5, 43-502 Czechowice-Dziedzice
tel. 32 215 37 17, e-mail: pwik@pwik.czechowice-dziedzice.pl

Czechowice-Dziedzice, dn. ..............................
WNIOSEK
O WYDANIE INFORMACJI TECHNICZNEJ O MOŻLIWOŚCI DOPROWADZENIA WODY
WNIOSKODAWCA:
imię i nazwisko/nazwa firmy* ...............................................................................................................................................................
adres do korespondencji: ......................................................................................................................................................................
NIP*

tel. kontaktowy: .............................................. e-mail:...........................................................

INWESTOR**:
imię i nazwisko/nazwa firmy* ..............................................................................................................................................................
adres………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

I.

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI LUB OBIEKTU

Wnioskuję o wydanie informacji technicznej o możliwości doprowadzenia wody.

Dotyczy posesji: numer działki geodezyjnej ……………………… KW …………………………………. przy ul. ………………………………………………
w …………………………………………..
Woda pobierana będzie do celów: bytowych/ przemysłowych (PKD: …………………………..)/innych* ………………………………..
* niepotrzebne skreślić

II.

PRZEZNACZENIE I SPOSÓB WYKORZYSTANIA NIERUCHOMOŚCI

Dla:

budynku mieszkalnego jednorodzinnego, w tym znajdującego się w zabudowie zagrodowej, liczba lokali
w budynku: jeden/dwa*
pozostałe przypadki (określić szczegółowo przeznaczenie i sposób wykorzystania np. budynek
wielorodzinny, osiedle mieszkaniowe, zakład przemysłowy, obiekt magazynowo - handlowego
itp.)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Obiekt:

projektowany
istniejący
w budowie
inne: ……………………

Oświadczam, że jestem :

właścicielem posesji
współwłaścicielem
projektantem
inne: ……………………

III. ZAPOTRZEBOWANIE NA WODĘ
Przewidywane zapotrzebowanie na wodę dla ww. obiektu wynosi:
A. przepływ - q [dm /s]: ……………………***
3

B. przepływ obliczony dla punktów poboru wody ***:

zawór czerpalny ze złączką do węża ............................... szt.

bateria czerpalna dla natrysku

............... szt.

płuczka zbiornikowa ....................................................... szt.

bateria czerpalna dla wanny............................................. szt.

zawór spłukujący do pisuaru ......................................... szt.

bateria czerpalna dla umywalki/zlewozmywaka ............. szt.

zmywarka do naczyń ..................................................... szt.

inne……………………………………………………............................. szt.

pralka automatyczna ..................................................... szt.

inne…………………………………………………………....................... szt.

Wyjaśnienie użytych skrótów:

q – przepływ obliczeniowy wody według PN-92/B-01706
** dane fakultatywne
*** Punkty A i/lub B można wypełnić opcjonalnie
□ właściwe zakreślić
Załączniki:
1. Mapa zasadnicza (dwa egzemplarze w skali 1:500 lub 1:1000) z naniesioną granicą własności nieruchomości
2.
Uwagi:

Zapoznałem/łam się z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku.

Odbiór dokumentów:
 odbiór osobisty,
 wysłać pocztą.

...................................................................................
Data i czytelny podpis wnioskodawcy

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Czechowicach-Dziedzicach
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach ul. Czysta 5.
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Czechowicach-Dziedzicach Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością pod adresem email odo@pwik.czechowice-dziedzice.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a) realizacji usługi wynikającej z wniosku - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO
b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c RODO
c) ustalenia, dochodzenia, egzekwowania, obrony lub ochrony roszczeń lub praw związanych z wykonywaniem umowy,
stanowiących nasz prawnie uzasadniony interes - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych
na podstawie przepisów prawa, podmioty którym na podstawie umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych.
5) Administrator będzie przechowywał Państwa dane przez okres wykonywania umowy oraz przez okres konieczny w celu
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi
na obowiązek przechowania danych wynikający z przepisów prawa, lub inne ważne względy interesu publicznego.
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.

