Pleszew, dn. .............................

………………………………………………………………….
(IMIĘ, NAZWISKO WŁAŚCICIELA/WSPÓŁWŁAŚCICIELA)
……………………………………………………………………
( NAZWA FIRMY)
…………………………………………………………………..
(ADRES: ULICA, NR DOMU, MIESZKANIA)
…………….……………………………………………………..
(MIEJSCOWOŚĆ, KOD POCZTOWY)
……………………………
(REGON LUB PESEL)

………………………………...
(NIP)

…………………………………………………………….…….
(NR TELEFONU)

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
w Pleszewie
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
ul. Kaliska 153 A
63-300 Pleszew

Wniosek
o wydanie warunków technicznych na przyłączenie do sieci wodociągowej / kanalizacyjnej

Zwracam się z prośbą o wydanie warunków i przyłączenie do sieci wodociągowej /
kanalizacyjnej nieruchomości położonej w …………………………………………………….
przy ul. ……………………………………………………. (działka nr ………………………
)
1. Przeznaczenie wody na cele: ……………………………………………………………
2. Ilość odprowadzanych ścieków:
- ścieki bytowe: ……………………… m³/dobę
- ścieki przemysłowe ……………………… m³/dobę
o

jakości

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………...
Obecne

(planowane)

urządzenie

podczyszczające:

……………………………………..
…………………………………………………………………………………………...
3. Charakterystyka techniczna obiektu, do którego doprowadzona będzie woda, z którego
doprowadzone będą ścieki:
a) powierzchnia użytkowa: ……………………… m²

b) wyposażenie sanitarne:
- natrysk

……………………… szt.

- zlewozmywak ……………………… szt.
- ubikacja

……………………… szt.

- ……………… ……………………… szt.
- sposób przygotowania ciepłej wody: ………………………
c) pozostałe urządzenia:
- …………………………………………………………………………………
- …………………………………………………………………………………
4. Ilość zamieszkałych / zatrudnionych osób …………………………………………
5. Powierzchnia działki ogółem: ………………………………………… m²
W tym powierzchnia zabudowy: ………………………………………… m²
Powierzchnia terenów zielonych: ………………………………………… m²
Powierzchnia utwardzona: ………………………………………… m²
6. Opis prowadzonej działalności ( w przypadku wystąpienia ścieków przemysłowych)
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
7. Proponowany termin poboru wody: …………………………………………………….

........................................................
(podpis)

Załączniki:
1. Dokument stwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości.
2. Decyzja o warunkach zabudowy z mapą sytuacyjno-wysokościową, uwzgledniającą sieć
wodociągową i kanalizacyjną.
3. Odpis z rejestru sądowego (w przypadku osób prawnych).

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. 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 - Dziennik Urzędowy UE L 119 - dalej: RODO) Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. z siedzibą
w Pleszewie przy ul. Polnej 71 informuje, że jest Administratorem danych osobowych przekazanych w Zakładzie
Wodociągów i Kanalizacji przy ul. Kaliskiej 153 w Pleszewie (zlecenia, wnioski).
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: lukaszregus@pkpleszew.pl.
Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c i f RODO w
zakresie i celu niezbędnym do realizacji usług przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w tym obowiązków
prawnych ciążących na Administratorze, wykonania przez Administratora zadań realizowanych w interesie
publicznym, zawarcia i wykonania usługi zlecenia, w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, w celu
zapewnienia bezpieczeństwa osobom poruszającym się po obiektach.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest jednocześnie niezbędne do podjęcia przez
Administratora działań związanych z przedmiotem usług (zlecenia, wnioski).
Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do danych osobowych i ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
osobowych - poprzez przesłanie swojego żądania na adres: lukaszregus@pkpleszew.pl, a także prawo do
wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych.
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla wykonania czynności związanych z przedmiotem
usługi (zlecenia ,wnioski), a także przez okres konieczny w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
chyba że przepisy prawa przewidują dłuższy okres ich przechowywania. W zakresie określonym prawem, dane
mogą być przekazywane operatorom pocztowym, firmom kurierskim, podmiotom świadczącym usługi na rzecz
Administratora oraz archiwom.
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz nie podlegają zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji.
Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych dostępnych jest na stronie internetowej
Administratora pod adresem: www.pkpleszew.pl

Zapoznałem się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych

…………………………………………………………………………………

