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WNIOSKODAWCA 
Imię i nazwisko/nazwa firmy/dane pełnomocnika (pełnomocnictwo w załączeniu)    _______________________dn. __________ 

 Adres zamieszkania/siedziba firmy 

Telefon kontaktowy           E-mail 

WNIOSEK O WYDANIE INFORMACJI TECHNICZNEJ O MOŻLIWOŚCI 
DOPROWADZENIA WODY, ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW 

ORAZ WÓD OPADOWYCH 

w_____________________________________________________________________________ 
 miejscowość   nr działki (-ek)/obręb/jednostka ewidencyjna   nr budynku 

INWESTOR:__________________________________________________________________________ 

ADRES: _____________________________________________________________________________ 

RODZAJ INFORMACJI TECHNICZNEJ 

□ Zaopatrzenie w wodę □ Odprowadzenie ścieków bytowych    □ Odprowadzenie ścieków przemysłowych

□ Odprowadzenie wód opadowych □ Inne (jakie?)__________________________________

RODZAJ OBIEKTU BUDOWLANEGO NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI 

□ Budynek mieszkalny jednorodzinny □ Zabudowa zagrodowa

Inna zabudowa:
□ Zabudowa jednorodzinna zespołowa (ilość budynków oraz rodzaj zabudowy)  ________________________

______________________________________________________________________________________
□ Zabudowa wielorodzinna (ilość lokali mieszkalnych)_____________________________________________
□ Inne (np. handlowy, biurowy, usługowy, produkcyjny, magazynowy) ________________________________

______________________________________________________________________________________

ZAPOTRZEBOWANIE NA WODĘ 

Przewidywane zapotrzebowanie na wodę/odprowadzanie ścieków dla ww. obiektu wynosi: 
A**. Przepływ Q = __________________ [dm³/s]; 
B**. Przepływ obliczony dla punktów poboru wody: 

W obiekcie przewidywane są następujące urządzenia do poboru wody: Ilość 

Zawór czerpalny ze złączką do węża 

Zawór spłukujący do pisuaru 

Zmywarka do naczyń 

Pralka automatyczna 

Bateria czerpalna dla natrysku 

Bateria czerpalna dla wanny 

ul. 1 Maja 23 
43-300 Bielsko-Biała 

SWN INŻYNIERIA
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Proszę o wydanie/prolongowanie* informacji technicznej o możliwości doprowadzenia wody 
/odprowadzenia ścieków/odprowadzenia wód opadowych* dla istniejącego/projektowanego* 
obiektu, zlokalizowanego przy ulicy __________________________________________________ 
w_____________________________________________________________________________ 

-------------------------------------------------------------------------
----------------------

BIELSKO-BIAŁA 07.02.2022



**Punkty A i/lub B można wypełnić opcjonalnie. 

Bateria czerpalna dla umywalki i zlewozmywaka 

Inne np. p.poż 

ILOŚĆ ŚCIEKÓW 

□ przemysłowych [m³/d]

□ innych [m³/d]

POWIERZCHNIA, Z KTÓREJ PLANOWANE JEST ODPROWADZENIE WÓD OPADOWYCH 

□ powierzchnia dachu [m²]

□ powierzchnia terenów utwardzonych [m²]

□ inna (jaka?)

ZAŁĄCZNIKI 

□ Mapa zasadnicza (dwa egzemplarze w skali 1:500 lub 1:1000) z naniesioną granicą własności nieruchomości.
□ Pełnomocnictwo do reprezentowania Inwestora.

*niepotrzebne skreślić

□ właściwe zakreślić

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 2016r. 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 
lub RODO ) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) „AQUA” S.A. informuje, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  „AQUA” S.A z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. 1 Maja 23, zwana dalej Administratorem.

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych zapewniony jest pod adresem:  (a) poczty elektronicznej :  iod@aqua.com.pl ,  (b) listownie na adres Administratora: 
”AQUA” S.A. ul. 1 Maja 23, 43-300 Bielsko-Biała. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji złożonego wniosku o wydanie Warunków Technicznych. Pani/ Pana dane osobowe będą 
przetwarzane w celu realizacji  złożonego wniosku oraz wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w szczególności na podstawie 
przepisów podatkowych i z zakresu rachunkowości. Mogą być również przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń bądź obrony praw Administratora.

4. Podstawą przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych jest art. 6 ust 1 lit. b. RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest 
osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na  żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, art. 6 ust.1 lit. c RODO - przetwarzanie jest 
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów 
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora. Prawnie uzasadnionym celem administratora jest  dochodzenia lub obrony 
roszczeń lub  archiwizacja dokumentacji związanej w infrastrukturą administratora.

5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: podmioty upoważnione przepisami prawa, osoby działające w imieniu Administratora lub w imieniu Pani/ Pana, 
osoby współpracujące z Administratorem w zakresie rozpatrywania wniosku i przygotowania warunków technicznych,  podmioty zapewniające serwis dla systemu 
informatycznego,  podmioty prowadzące działalność pocztową i kurierską i bankową.

6. Pani/ Pana dane nie będą przekazywane do Państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich  sprostowania i aktualizacji, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia 
danych. Należy jednak pamiętać, iż prawa te nie są bezwzględne, a przepisy przewidują wyjątki od ich stosowania.

8. Niezależnie od praw wymienionych w punkcie 7 ma Pani/ Pan prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych. W takiej sytuacji, 
administrator po rozpatrzeniu wniosku aby przetwarzać państwa dane będzie musiał wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do 
przetwarzania danych, które uznawane są jako nadrzędne wobec Pani/ Pana interesów, praw i wolności lub  istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub 
obrony roszczeń. Należy jednak pamiętać, iż prawo to nie jest bezwzględne, a przepisy przewidują wyjątki od jego stosowania.

9. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez: (a) w celach archiwalnych przez okres życia  technicznego przyłącza w przypadku podjęcia jego budowy lub 
(b) okres 3 lat w przypadku niepodjęcia budowy przyłącza, czyli okres przez który mogą Państwo  występować o przedłużenie ważności wydanych Warunków 

Technicznych.

10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r,

11. Podanie przez Panią/Pan danych osobowych  jest dobrowolne ale niezbędne do rozpatrzenia składanego wniosku i wydania warunków technicznych podłączenia. 

12. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu.

_______________________________ 
Podpis Wnioskodawcy 
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_______________________________ 
Podpis Wnioskodawcy 

SWN INŻYNIERIA

SWN INŻYNIERIA






