
Bielsk Podlaski…………………………...

………………………………………………………
imię i nazwisko /nazwa/

………………………………………..
adres zamieszkania /siedziba/

………………………………………..
………………………………………..
        Tel kontaktowy
……………………………………………………………

………………………………………
Adres e-mail

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp.z o.o.
17-100 Bielsk Podlaski
ul. Studziwodzka 37

WNIOSEK   O  WYDANIE  WARUNKÓW  PRZYŁĄCZENIA  DO SIECI

WODOCIĄGOWEJ  I KANALIZACYJNEJ

Proszę o wydanie technicznych warunków przyłączenia  do sieci wodociągowej*, 

kanalizacyjnej* nieruchomości położonej przy ul………………………………………………….. 

 w Bielsku Podlaskim, działka o n-rze geod…………………………………………………………

Budynek-  -jednorodzinny, - wielorodzinny, - rozbudowa, - projektowany

Woda pobierana będzie do celów:    -  budowy,

   -  bytowych

   - produkcyjnych

    - innych

w ilości……………………m3/d.

Rodzaj ścieków:    -  bytowe

   -produkcyjne……………………

………………………………………
                                   podać parametry ścieków

 - inne

w ilości…………………….. m3/d.

Dodatkowe informacje  o budowie………………………………………………………………………

Charakterystyka ścieków innych niż bytowe…………………………………………………………….

Planowany termin rozpoczęcia poboru wody/odprowadzania ścieków………………………………….

……………………………………….
       /PODPIS/

Załącznik:

- Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza w stosunku do 
istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu.



Oświadczenie dotyczące tytułu prawnego do korzystania z w/w nieruchomości.
 Posiadam tytuł prawny do korzystania z w/w nieruchomości, który wynika z:

  prawa własności
  prawa współwłasności
  użytkowania wieczystego
  umowy najmu
   umowy dzierżawy
  umowy leasingu
   umowy użyczenia
   
inne………………………………………………………………………………………………
….

W przypadku posiadania prawa współwłasności:
                posiadam/y  zgodę wszystkich współwłaścicieli do korzystania z w/w nieruchomości,
                oświadczam , że korzystam z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym
Przyjmuję/my do wiadomości, że złożenie oświadczenia niezgodnego z prawdą może spowodować odpowiedzialność 
przewidzianą w przepisach prawa.

Klauzula informacyjna do wniosków 

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) informuję, iż:
1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. z siedzibą

w Bielsku Podlaskim ul. Studziwodzka 37.
2. Przestrzeganie  zasad  ochrony  danych  w  Przedsiębiorstwie  Komunalnym  Sp.  z  o.  o.  nadzoruje

wyznaczony  Inspektor  Ochrony  Danych,  z  którym  można  skontaktować  się  poprzez  adres  e-mail:
iod@pkbielsk.pl lub telefon: 572 351 778

3. Pani  /  Pana  dane  osobowe  przetwarzane  będą    na  podstawie  art.  6  ust.  1  lit.  c.  RODO.  w  celu
świadczenia  usług  wynikających  z  ustawy  o   zbiorowym  zaopatrzeniu  w  wodę  i  zbiorowym
odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001r. 

4. Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych
na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w celu realizacji wniosku.

5. Pani / Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (tj. państwa nienależącego do
Europejskiego Obszaru Gospodarczego) lub organizacji międzynarodowej.

6. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa..
7. W związku  z  przetwarzaniem  danych osobowych  przysługują  Pani  /  Panu następujące  prawa  prawo

dostępu do treści danych,
a) prawo do sprostowania danych,
b) prawo do usunięcia danych,
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
d) prawo do przenoszenia danych,
e) prawo do wniesienia sprzeciwu,
f) prawo  do  cofnięcia  zgody  w  dowolnym  momencie  bez  wpływu  na  zgodność  z  prawem

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
g) prawo  do  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego  (Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych

Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią / Pana dotyczących
narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

6. Podanie  przez  Panią  /  Pana  danych osobowych jest  wymogiem ustawowym (art.  19 pkt  4  ustawy o
zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r.).

…………………………………….                                                                        ………………………………………………
             data                                                                                                                              podpis

mailto:iod@pkbielsk.pl

