---------------------------------------------------------------------( imię i nazwisko / firma )

-------------------------------------------( miejscowość i data )

---------------------------------------------------------------------( adres siedziby)
---------------------------------------------------------------------( adres do korespondencji )

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

---------------------------------------------------------------------( telefon: komórkowy, stacjonarny ) nieobowiązkowe
---------------------------------------------------------------------( adres e-mail ) - nieobowiązkowe

ul. Czecha 1
47-300 Krapkowice

WNIOSEK O WYDANIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA
Na podstawie § 9 Uchwały Nr VIII/86/2019 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 27 czerwca 2019 r.
w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków (t.j. Dz. Urz. Woj.
Opolskiego z 2019 r. poz. 2288), zwanej dalej Uchwałą, wnoszę o wydanie warunków technicznych
przyłączenia nieruchomości:
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
( miejscowość, ulica, numer adresowy, numer ewidencyjny działki, numer księgi wieczystej )
do sieci wodociągowej / kanalizacyjnej(*) przedsiębiorstwa Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. z siedzibą w
Krapkowicach.
Oświadczam, że posiadam tytuł prawny do dysponowania nieruchomością na cele budowlane(**), na terenie
której istnieje / jest planowany(-a)(*):
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
( rodzaj, np. obiekt jednorodzinny i orientacyjna wielkość zabudowy )
z potrzebami w zakresie dostawy wody i / albo odprowadzania ścieków(*) w ilości:
............................................... do m3/miesiąc.
Przyłącze(-a) zamierzam wykonać w terminie do ............................................................................
( miesiąc, rok )
................................................................................
( czytelny podpis wnioskodawcy )

(*) Niepotrzebne skreślić.
(**) Do wniosku należy załączyć, na podstawie § 13 ust. 1 Uchwały:
- dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, w przypadku Odbiorcy o nieuregulowanym
stanie prawnym dokument potwierdzający opis jego statusu prawnego w stosunku do nieruchomości;
- mapę określającą usytuowanie nieruchomości względem sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz innych
obiektów urządzeń uzbrojenia terenu.

Ochrona danych osobowych – wypełnienie obowiązku informacyjnego
W związku z realizacją wymogów wynikających z art. 13 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
(Dz. Urz. UE L Nr 119 z dnia 4 maja 2016 r.), zwanego dalej RODO, informujemy o zasadach przetwarzania
Pana/Pani danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. z siedzibą w
Krapkowicach, adres – ul. Czecha 1, 47-300 Krapkowice, zwane dalej Administratorem.
2. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji powyższego wniosku (podstawa: art. 6 ust.
1 lit. b RODO), a także w celach archiwizacyjnych (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie
usprawiedliwionym interesem Administratora jest archiwizacja wniosków i postępowanie zgodne z
wytycznymi zawartymi w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt opracowanym na podstawie art. 6 ust. 2
ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r. poz. 217,
z późn. zm.).
3. Jeżeli podaje Pan/Pani swoje dane bezpośrednio w treści wniosku osobiście to informujemy, że ich
podanie nie jest obowiązkowe, jednak niezbędne w zakresie realizacji ww. celów. W innym przypadku, a
więc gdy w Pana/Pani imieniu wniosek składa inna osoba informujemy, że Pana/Pani dane zostały
przekazane przez osobę Pana/Panią reprezentującą (pełnomocnik, przedstawiciel) i zostały pozyskane
przez Administratora w następującym zakresie: imię, nazwisko, firma, siedziba, adres do korespondencji
oraz fakultatywnie numer telefonu oraz adres e-mail.
4. Administrator będzie przekazywać Pana/Pani dane osobowe innym podmiotom, którym powierzono
przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Administratora. Po upłynięciu okresu
archiwizacji niniejszego wniosku wskazanego w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, o którym mowa
w pkt 2 Administrator przekaże do Archiwum Państwowego niniejszy wniosek. Ponadto Administrator
będzie udostępniać Pana/Pani dane osobowe innym podmiotom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z
przepisów prawa. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji wniosku oraz dla celów
archiwizacyjnych, na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i
archiwach przez okres 25 lat, chyba że została opracowana dokumentacja na podstawie warunków
technicznych przyłączenia do sieci. W tym ostatnim przypadku dane będą przechowywane
bezterminowo do czasu przekazania wniosku do Archiwum Państwowego.
6. Przysługuje Panu/Pani prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających
przetwarzaniu,
b) sprostowania swoich nieprawidłowych danych,
c) żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności
przewidzianych w art. 17 RODO,
d) żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO,
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO,
f) przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.
7. Jeżeli uważa Pan/Pani, że jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, może Pan/Pani
wnieść skargę do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00193 Warszawa).
8. Pana/Pani dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

