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

BIELSKO-BIAŁA
10.05.2022
____________________dn.
__________

SWN INŻYNIERIA
POCZTOWA 28B

ul. 1 Maja 23
43-300 Bielsko-Biała

Adres zamieszkania/siedziba firmy

43-309 BIELSKO-BIAŁA

Telefon kontaktowy

790 227 679

E-mail

biuro@swn.com.pl

WNIOSEK O WYDANIE / PROLONGOWANIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA
DO SIECI WODOCIĄGOWEJ I/LUB KANALIZACYJNEJ
ADRES PRZYŁĄCZANEJ NIERUCHOMOŚCI LUB OBIEKTU
Miejscowość, ulica, nr budynku, nr działki/działek

_____________________________________________________________________________________

BIELSKO-BIAŁA, UL. ZMYŚLONA 13, NR DZ. 13
_____________________________________________________________________________________
INWESTOR – PODMIOT UBIEGAJĄCY SIĘ O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI
Imię i nazwisko/nazwa firmy

SWN INŻYNIERIA

________________________________________________________________________________________________________
Adres zamieszkania lub siedziba firmy (miejscowość, ulica, nr budynku)

POCZTOWA 28B, 43-309 BIELSKO-BIAŁA

________________________________________________________________________________________________________

1. RODZAJ PRZYŁĄCZENIA
□
X Przyłącze wodociągowe
□
X Przyłącze kanalizacyjne
2. RODZAJ PRZYŁĄCZANEJ NIERUCHOMOŚCI LUB OBIEKTU
□
X Budynek mieszkalny jednorodzinny (ilość lokali)_____________________________________________________
□ Zabudowa zagrodowa
□ Działka
□ Zabudowa jednorodzinna zespołowa (ilość budynków, lokali oraz rodzaj zabudowy) ________________________
______________________________________________________________________________________________
□ Zabudowa wielorodzinna (ilość budynków, lokali) ____________________________________________________
□ Inne (np. handlowy, biurowy, usługowy, produkcyjny, magazynowy – należy wpisać rodzaj obiektu) ____________
______________________________________________________________________________________________
3. ZAPOTRZEBOWANIE NA WODĘ
Cele:

X□ bytowe

□ technologiczne
□ p.poż. wewnętrzne
□ p.poż. zewnętrzne

Qdśr [m³/d]*

Qhmax [m³/h]

-

-

0,1 X 3os = 0,3

Q [dm³/s]**

*Obliczyć na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 styczna 2002r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody
(Dz.U. 2002 nr 8 poz. 70). Dla gospodarstw domowych przyjąć zapotrzebowanie na wodę Qdśr = 0,1 m³ x ilość mieszkańców.

**Wypełnić opcjonalnie dla określenia zapotrzebowanie na dostawę wody na cele socjalno-bytowe w [dm³/s].
**W obiekcie przewidywane są następujące urządzenia do poboru wody:
Zawór czerpalny ze złączką do węża
Płuczka zbiornikowa
Zawór spłukujący do pisuaru
Zmywarka do naczyń
Pralka automatyczna
Bateria czerpalna dla natrysku
Bateria czerpalna dla wanny
Bateria czerpalna dla umywalki i zlewozmywaka
Inne
4. ILOŚĆ ŚCIEKÓW ORAZ WIELKOŚĆ ŁADUNKU ZANIECZYSZCZEŃ
x bytowych Q [m³/d]) ( ścieki z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności
□

□

publicznej, powstające w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz
ścieki o zbliżonym składzie pochodzące z tych budynków
-obliczyć jako 0,1 m³ x liczba mieszkańców )
ładunek BZT5 [g/d] ( obliczyć jako liczba mieszkańców x 60 g/d )

□

przemysłowych Q [m³/d]*(ścieki niebędące ściekami bytowymi albo wodami opadowymi lub

Ilość /szt./

1
1

1
1
1
1
3

0,1 X 3os = 0,3

roztopowymi będącymi skutkiem opadów atmosferycznych, powstałe w związku z prowadzoną przez zakład
działalnością handlową, przemysłową, składową, transportową lub usługową, a także będące ich
mieszaniną ze ściekami innego podmiotu)

□

wskaźnik zanieczyszczeń charakterystyczny dla danej działalności [g/d]
- __________________________________________________________________
- __________________________________________________________________
- __________________________________________________________________
- __________________________________________________________________

5. ZAŁĄCZNIKI
□
x Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci oraz innych obiektów i sieci
uzbrojenia terenu (wkreślona proponowana trasa przyłączy wod.-kan.)
□ Pełnomocnictwo do reprezentowania Inwestora
-właściwe zakreślić

SWN INŻYNIERIA

_______________________________
Podpis Wnioskodawcy
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (dla osób fizycznych)
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „AQUA” S.A z siedzibą w Bielsku-Białej (zwana dalej ADO), dane kontaktowe: ul. 1 Maja 23, 43300 Bielsko-Biała, adres e-mail: aqua@aqua.com.pl.
2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych jest zapewniony pod adresem e-mail - iod@aqua.com.pl oraz listownie - na adres ADO
z dopiskiem „Inspektor ochrony danych".
3. Dane będą przetwarzane w celach:

realizacji ciążących na ADO obowiązków w procesie przyłączania do sieci - podstawą prawną przetwarzania jest wypełnienie obowiązku prawnego
wynikającego
z
przepisów
ustawy
o
zbiorowym
zaopatrzeniu
w
wodę
i
zbiorowym
odprowadzeniu
ścieków
i wydanych na jej podstawie aktów;

sprawnej komunikacji w przypadku wystąpienia potrzeby pilnego kontaktu (dotyczy danych w zakresie telefonu kontaktowego / adresu e-mail) podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes ADO;

dokumentacyjnych (archiwizacja dokumentacji technicznej), w tym dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania jest
prawnie uzasadniony interes ADO.
4. Odbiorcami danych osobowych mogą być: podmioty prowadzące działalność pocztową i kurierską, kancelaria prawna, podmioty świadczące dla ADO
usługi konsultacyjne, doradcze, IT. Dane osobowe mogą zostać również przekazane podmiotom upoważnionym do ich otrzymania na podstawie
przepisów prawa.
5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) ani do organizacji międzynarodowych.
6. Przysługują Pani/Panu następujące prawa: dostępu do treści danych, sprostowania danych, usunięcia danych oraz ograniczenia ich przetwarzania.
Przysługuje
Pani/Panu
również
prawo
do
wniesienia
sprzeciwu
wobec
przetwarzania
danych
(w
przypadkach,
gdy podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes ADO). Prawa te nie są bezwzględne - przewidziane są wyjątki od ich realizacji.
7. Ma Pani/Pan także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Dane będą przetwarzane przez okres realizacji wniosku, a następnie będą przechowywane przez okres eksploatacji przyłącza.
W przypadku odmowy wydania warunków dane będą przechowywane przez 2 lata lub do czasu rozstrzygnięcia ewentualnych sporów. Okres
przechowywania danych przetwarzanych w prawnie uzasadnionych interesach ADO może ulec skróceniu w wyniku uwzględnienia złożonego
sprzeciwu.
9. Podanie danych osobowych (z wyjątkiem telefonu kontaktowego / adresu e-mail) jest wymogiem ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i
zbiorowym odprowadzeniu ścieków. W przypadku ich niepodania rozpatrzenie wniosku będzie niemożliwe.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
1.

