WNIOSEK
WYMAGANE WYPEŁNIENIE WNIOSKU WRAZ Z OŚWIADCZENIAMI
BRAK ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH,
UNIEMOŻLIWI ROZPATRZENIE WNIOSKU

………………………….., ………………
miejscowość,

dnia

Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” Sp. z o.o.
Ul. Jana III Sobieskiego 69C, 33-170 Tuchów
O wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci: ☐ wodociągowej, ☐ kanalizacyjnej
dla ☐ podmiotów gospodarczych, ☐ instytucji (*, (***
I.

WNIOSEK

1. Dane dotyczące Wnioskodawcy (***
Nazwa: ………………………………………………………………………………………………………………..………………………..
Siedziba: ……...…………………...……………………………………………………………………..…………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….
Tel., email: ………….……………………………………………………………………………………………………………………….
NIP:
2. Dane dotyczące przyłączanej nieruchomości/budynku/lokalu (***
Działka(i) ewidencyjna(e) nr: …………..………………., położona w miejscowości……………..………..…..……,
przy ul. ………………………….…….……Nr przyłączanego budynku………….. Gmina………………..….…… objęta
Księgą Wieczystą nr…………..………..….
Budynek/lokal: ☐ istniejący (w użytkowaniu), ☐ projektowany (w budowie) (*, (***
a) Przeznaczenie wody na cele ………………………………………………………………..…………………
(Rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej, charakter instytucji, np:. szkoła, bar gastronomiczny, ośrodek zdrowia, inne)

b) Ilość odprowadzanych ścieków:
- ścieki bytowe………………………………………….……m3/d (ilość osób x 100 l/osobę w ciągu doby)
- ścieki przemysłowe, z działalności gospodarczej………………………………………………………..m3/d
Skład ścieków przemysłowych : BZT5………………………………………..…………………………..............
(wg posiadanych badań)
ChZT………………………………………..………………………….............
zawiesina ogólna…………………………..………………………………….
Substancje ekstrahujące się eterem naftowym………..…………..
azot ogólny…………………………………………..……………….………...
metale ciężkie…………………………….………..…………………………..
pH…………………………………… temperatura…………………………..
c) Charakterystyka techniczna obiektu, do którego doprowadzana będzie woda/z którego odprowadzane
będą ścieki: - powierzchnia użytkowa……………..…..m2
- wyposażenie sanitarne: umywalka…...……szt.,
wanna…..……szt.,
natrysk………...szt.,
zlewozmywak………szt.,
ubikacja…….szt., inne…….…..szt., sposób przygotowania ciepłej
wody…………………………………..…………
- wyposażenie z którego odprowadzane będą ścieki przemysłowe: ……………………………………………………
3. Przewidywana ilość osób przebywających w obiekcie w ciągu doby:……………………….…. (***
4. Proponowany termin rozpoczęcia: / poboru wody, odprowadzania
ścieków/………………………………………..
5. Sposób odbioru dokumentów dotyczących określenia warunków przyłączenia: (*, (***
☐ przesłanie pocztą na adres korespondencyjny (list zwykły),
☐ odbiór osobisty – Stacja Uzdatniania Wody Lubaszowa, 33-172 Siedliska 1
…………..…………………………………………
podpis inwestora/pełnomocnika (**
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II.

OŚWIADCZENIA (***

1. Oświadczam, że do korzystania z nieruchomości/budynku/lokalu wymienionej(go) w punkcie 2 niniejszego wniosku posiadam tytuł prawny wynikający z: (*
☐ prawa własności, ☐ prawa współwłasności, ☐ użytkowania wieczystego, ☐ spółdzielczego prawa do
lokalu mieszkalnego, ☐ umowy najmu, ☐ umowy leasingu, ☐ umowy użyczenia, ☐ inne:
…………………………………….....................................................................................................................
Ponadto oświadczam, że: (*, (***
☐ posiadam zgodę wszystkich współwłaścicieli na zamontowanie/użytkowanie urządzeń i instalacji
wodociągowych/kanalizacyjnych,
☐ nie posiadam zgody wszystkich współwłaścicieli na zamontowanie/użytkowanie urządzeń i instalacji
wodociągowych / kanalizacyjnych (w przypadku klientów wnioskujących o przyłączenie, brak posiadania
zgody wszystkich współwłaścicieli może być powodem odmowy zawarcia umowy o przyłączenie do sieci).
2. Jednocześnie:
Zobowiązuję się do okazania na żądanie Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” dokumentu
potwierdzającego
posiadanie
tytułu
prawnego
do
korzystania
z
przyłączanej(ego)
nieruchomości/budynku/lokalu.
Przyjmuję do wiadomości, że złożenie oświadczenia niezgodnego z prawdą może spowodować
odpowiedzialność przewidzianą przepisami prawa, w szczególności odpowiedzialność finansową, również
w przypadku roszczeń osób trzecich wobec Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej”, związanych z faktem
zawarcia umowy o przyłączenie do sieci wod-kan z osobą, która nie posiadała tytułu prawnego do
określonej(go) w pkt. 2 wniosku nieruchomości / budynku / lokalu, bądź zawarcia umowy nie ze
wszystkimi osobami posiadającymi tytuł prawny do określonej(go) w pkt. 2 wniosku nieruchomości /
budynku / lokalu.
Zobowiązuję się do niezwłocznego informowania Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” o wszelkich
zmianach
w zakresie tytułu prawnego do nieruchomości / budynku / lokalu określonej(go) w pkt.2 wniosku, w
szczególności
o utracie tytułu prawnego, przy czym przyjmuję do wiadomości, że brak przekazania takiej informacji
może spowodować odpowiedzialność, w tym finansową, o której mowa powyżej.

Niniejszym oświadczam, że zamieszczone powyżej dane są zgodne z rzeczywistym stanem faktycznym
i prawnym oraz zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o ich zmianie.

……………………………………………...

podpis składającego oświadczenie (**

Załączniki:
1) Mapa sytuacji na nieruchomości, działka ze wskazaniem przyłączanego obiektu. (np.: kopia mapy
zasadniczej, mapy do celów projektowych, mapa z Geoportalu itp. )
2) Dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości. (w przypadku własności
wystarczy numer księgi wieczystej)
(* - zaznaczyć właściwe
(** - w przypadku pełnomocnika należy dołączyć pisemne pełnomocnictwo
(*** - pola wymagane
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III.

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:

Wnioskodawca wyraża zgodę na:
✓ powierzenie Spółce Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Jana III Sobieskiego
69c, 33-170 Tuchów, w/w danych osobowych do przetwarzania, w celu przyłączenia Wnioskodawcy do
sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie
Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2016, poz. 922 z późn. zm.);
✓ przekazywanie danych, o których mowa powyżej, do urzędów gmin (Ciężkowice, Ryglice, Rzepiennik
Strzyżewski, Tuchów), podstawa prawna: ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzeniu ścieków z 1.06.2001 roku;
Wnioskodawca oświadcza również, iż został poinformowany, że:
✓ Administratorem jego danych osobowych jest Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. z siedzibą
przy ul. Jana III Sobieskiego 69c, 33-170 Tuchów; wpisana do rejestru Sądu Rejonowego dla
Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr
0000218925 a osobą administrującą w imieniu podmiotu jest Prezes Zarządu;
✓ przysługuje mu prawo złożenia wniosku o:
• dostęp do danych (informacja o przetwarzanych danych oraz kopia danych),
• sprostowanie (poprawienie) danych,
• usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie lub umieszczonych w naszej bazie
bezpodstawnie,
• ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych),
• przeniesienia danych do innego administratora danych (zakres określony w art. 20 RODO).
Z tych praw może skorzystać Wnioskodawca składając wniosek Spółce. Wzór wniosku dostępny jest w
siedzibie Spółki.
Zakres każdego z tych praw oraz okoliczności, w których można z nich skorzystać, wynikają
z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia będzie Zleceniodawca mógł skorzystać, zależeć będzie
np. od podstawy prawnej wykorzystywania przez Spółkę danych osobowych;
✓ niniejsza zgoda na przetwarzanie danych osobowych obowiązuje przez czas wykonywania
obowiązków Spółki (podstawa prawna: art. 6 ust, 1 c) RODO, trwania umowy (podstawa prawna : art.
6 ust. 1 b) RODO lub
✓ niniejsza zgoda na przetwarzanie danych osobowych obowiązuje przez czas, w którym Spółka może
ponieś konsekwencje prawne wykonywania obowiązków, np. otrzymać karę finansową od urzędu
państwowego (podstawa prawna art.. 6 ust 1 f) RODO;
✓ jego dane osobowe nie będą przekazywane poza Unię Europejską;
✓ jego dane nie są poddane profilowaniu (automatycznemu podejmowaniu decyzji);
✓ może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa, że przetwarzanie
danych jest niezgodne z przepisami RODO;
✓ Wnioskodawca może kontaktować się ze Spółką przez:
adres poczty elektronicznej:
iod@dorzeczebialej.pl,
numer telefonu: +48 14 621 05 62, na miejscu w siedzibie Spółki w Tuchowie
✓ Po wykonaniu przez przedsiębiorcę całości usługi (za wyraźną zgodą konsumenta), nie przysługuje mu
prawo odstąpienia od niniejszej umowy o świadczenie usług, o czym został poinformowany przed
rozpoczęciem świadczenia (zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach
konsumenta).

☐ Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych zbieranych w ramach
korzystania przeze mnie z usług Spółki
CZYTELNY Podpis Wnioskodawcy:……………………………………………
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