WNIOSEK O WYDANIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA NIERUCHOMOŚCI
DO SIECI WODOCIĄGOWEJ
………..….................................
(miejscowość, dnia)

WNIOSEK NR ……../SUPLAZ/……/……/………
DANE WNIOSKODAWCY
IMIĘ I NAZWISKO/ FIRMA*
ADRES
(ulica, nr posesji, nr lokalu,
miasto, kod pocztowy, poczta)
TELEFON KONTAKTOWY
ADRES DO KORESPONDENCJI
(podać jeżeli inny niż adres powyżej)

I.

Określenie warunków technicznych przyłączenia do sieci

Na podstawie § 21 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków (Dz. Urz. Woj.
Dolnośląskiego Nr 13, poz. 228 z 24 stycznia 2006 roku) wnoszę o określenie warunków
technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej dla nieruchomości położonej przy ul.
............................................. w miejscowości .................................................... (działka geodezyjna nr
.......................................).
1) Planowane zapotrzebowanie wody: ……………………. m3/miesiąc
2) Ilość osób zamieszkujących na posesji: ……………………..
3) Pozostałe informacje: (np. zabudowa: jednorodzinna/ wielorodzinna, budynek; istniejący/
nowo projektowany, charakterystyka prowadzonej działalności, itp.):………………………….
.………………….……………………………………………………………..........................
II.

Oświadczenie o tytule prawnym / korzystaniu z nieruchomości o nieuregulowanym
stanie prawnym

Oświadczam, że jestem: właścicielem posesji/współwłaścicielem-udział*:………./zarządcą/
dzierżawcą/inna forma prawna……………………………………………………………………..
nieruchomości opisanej w pkt. I niniejszego wniosku.
III.

Potwierdzenie tytułu prawnego (wypełnia pracownik MSW-K „SUPLAZ”)

Potwierdzam stan opisany powyżej na podstawie……………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………

………….………………………………..
Podpis pracownika MSW-K „SUPLAZ”
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IV.

Oświadczenie o sposobie odebrania warunków przyłączenia

Oświadczam, że zostałem poinformowany, iż w przypadku braku osobistego odebrania warunków w
terminie do dnia ................................, zostaną przesłane drogą pocztową, na adres do korespondencji
podany we wniosku, w terminie ................................. .
V.

Klauzula informacyjna administratora danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Międzygminna Spółka Wodno-Kanalizacyjna „SUPLAZ”
Sp. z o. o., ul. Pocztowa 7 a, 59-975 Sulików (dalej: MSW-K „SUPLAZ”).
Sposoby kontaktu z MSW-K „SUPLAZ”:
 listownie na adres Międzygminna Spółka Wodno-Kanalizacyjna „SUPLAZ” Sp. z o. o.,
ul. Pocztowa 7 a, 59-975 Sulików,
 mailowo na adres: suplaz@sulikow.pl,
 telefonicznie pod numerem 75 72 10 722.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla wykonania czynności
związanych z przedmiotem wniosku oraz okres wykonania umowy, a także przez okres
konieczny w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, chyba że przepisy prawa
przewidują dłuższy okres ich przechowywania.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych zawartych we wniosku jest niniejszy wniosek
o określenie warunków przyłączenia (Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).
Dane osobowe Wnioskodawcy, MSW-K „SUPLAZ” może przekazywać:
 osobom upoważnionym przez MSW-K „SUPLAZ” – pracownikom i współpracownikom,
którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
 podmiotom przetwarzającym - którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych,
MSW-K „SUPLAZ” będzie przetwarzać dane osobowe Wnioskodawcy w okresie do czasu zmiany
warunków przyłączenia.
Wnioskodawca ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
a także prawo do przenoszenia danych.
Wnioskodawca ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
VI.

Klauzula informacyjna

MSW-K „SUPLAZ” informuje, ze na podstawie art. 27e ust.1 pkt 2) ustawy z dnia 7 czerwca
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j.: Dz. U. z
2018 r., poz. 1152 z późn. zm), w przypadku odmowy przyłączenia wnioskodawcy przysługuje
prawo do złożenia wniosku o rozstrzygnięcie sporu do Dyrektora Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie we Wrocławiu.

……………………………………………………
czytelny podpis wnioskodawcy (pełnomocnika)

Załączniki:
 Mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500 lub 1: 1000
 Decyzja lokalizacyjna lub wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 Tytuł prawny
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