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Przedsiębiorstwo Komunalne
Nad Dłubnią Sp. z o.o.

ul. Ojcowska 11, 32-095 Iwanowice Włościańskie
Tel. 12 352 52 51   

www.pkndiwanowice.pl  
e-mail: sekretariat@pkndiwanowice.pl

Wnioskodawca

Imię i nazwisko/nazwa podmiotu prawnego .………………………………………….……………………….

Adres zamieszkania …………………………………………………………………………………………….

Adres  do  korespondencji  …………………………………………………………………………………

Telefon kontaktowy, e-mail – nieobowiązkowe….……………………………………………………………...

WNIOSEK O WYDANIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH 

ROZBUDOWY SIECI

1. Lokalizacja inwestycji:

Numer geodezyjny działki………..……………………………………………………………………………..

Miejscowość/Ulica...…….……………………………………………………..………………………………..

Oświadczam, że posiadam prawo do dysponowania powyższą nieruchomością.

2. Rodzaj warunków technicznych:

      zaopatrzenie w wodę             odprowadzenie ścieków sanitarnych

3. Rodzaj obiektu budowlanego na terenie nieruchomości:

         istniejący/projektowany* budynek mieszkalny jednorodzinny

        istniejący/ projektowany* inny obiekt (określić rodzaj) ……....……………………..…………………..

4. Liczba mieszkańców …………..

5. Maksymalne dobowe zapotrzebowanie wody:  

Qd  = .......…........ [m3/d] - cele bytowe
Qd  = .......…........ [m3/d] - cele technologiczne
Qd  = ......…......... [m3/d] - cele przeciwpożarowe

      Qd  = ..........…..... [m3/d] - cele inne …………………….

6. Dodatkowe informacje Wnioskodawcy

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

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

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

7. Sposób odbioru dokumentu:

      doręczenie pocztą (na adres korespondencyjny)             odbiór osobisty
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8. Wymagane załączniki:

 • Koncepcja rozbudowy sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej sporządzona na mapie zasadniczej 

(nieaktualizowanej) lub mapie do celów projektowych, w skali 1:500.

 • Upoważnienie lub pełnomocnictwo (jeśli sprawa nie jest załatwiana osobiście)

Termin wydania warunków technicznych rozbudowy sieci wodociągowej lub odmowy ich wydania wynosi 21 dni – od
dnia złożenia kompletnego wniosku o wydanie warunków technicznych rozbudowy sieci. Za kompletny wniosek uważa
się  całkowite  wypełnienie  druku  wniosku  oraz  załączenie  wymaganych  załączników.  W  przypadku  złożenia
niekompletnego wniosku rozpatrzenie nie będzie możliwe, o czym zleceniodawca zostanie poinformowany pisemnie
lub email.

Informacja o przepisach dotyczących ochrony danych osobowych

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia 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 (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) informuję, iż Administrato-
rem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Komunalne „Nad Dłubnią” Sp. z o.o., ul. Ojcowska 11, 32 – 095
Iwanowice Włościańskie. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: inspektor@cbi24.pl

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą, w zależności od składanego wniosku/zlecenia w celu: sporządzenia umowy
o zasadach realizacji i korzystania sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej, wydania warunków przyłączenia, zaopi-
niowania projektu drogowego, uzgodnienia projektu technicznego, aktualizacji projektu technicznego, warunków przyłą-
czenia,  pisma uzgadniającego dokumentację projektową lub realizacji innych procesów inwestycyjnych niezwiązanych
z procesem przyłączania klienta do sieci wodociągowej, kanalizacji  sanitarnej/ogólnospławnej i dalej, na Pana/Pani żąda-
nie, w celu realizacji procesu, o który Pani/Pan wnioskuje/zleca.

3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem
umowy o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków (art.6 ust.1 lit. b RODO) lub innych procesów inwestycyjnych,
o które Pani/Pan wnioskuje/zleca.

4. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń z tytułu wykonania usług,
o których mowa w pkt 2 powyżej i dalej przez okres trwania obowiązków prawnych nałożonych na Administratora.

5. Pani/Pana dane osobowe zostaną powierzone dostawcom systemów i usług IT, kancelariom prawnym, podmiotom świad-
czącym usługi doradcze i konsultingowe, podmiotom świadczącym usługi niszczenia dokumentów, z którymi współpracuje
Administrator.

6. W zakresie wynikającym z RODO i z ograniczeniami w nim wskazanymi posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich
danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wnie-
sienia sprzeciwu.

7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres: ul. Stawki 2, 00 – 193
Warszawa. Więcej informacji dostępnych pod adresem www.uodo.gov.pl

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne., przy czym jest również warunkiem rozpatrzenia niniejsze-
go wniosku/zlecenia w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu do korespondencji. Podanie przez Panią/Pana danych oso-
bowych w postaci numeru telefonu oraz adresu e-mail nie jest warunkiem rozpatrzenia niniejszego wniosku a ma na celu
jedynie przyspieszenie jego rozpoznania i ułatwienia kontaktu z Panią/Panem.

Wnioskodawca poświadcza własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych we wniosku.

……………………………... …………………………...
Miejscowość i data         podpis Wnioskodawcy

    * niepotrzebne skreślić

❒ proszę zaznaczyć właściwe


