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Konin, dnia
WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI

Pełnomocnik

Wnioskodawca

Imię i nazwisko lub nazwa

Imię i nazwisko lub nazwa

Ulica

Ulica

Kod pocztowy i miejscowość

Kod pocztowy i miejscowość

Telefon kontaktowy

Telefon kontaktowy

NIP

NIP
nie dotyczy osób fizycznych

nie dotyczy osób fizycznych

e-mail………………………………………

e-mail …………………………………….

WNIOSEK O WYDANIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA DO SIECI WODOCIĄGOWEJ I/LUB
KANALIZACJI SANITARNEJ

Proszę o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej
nieruchomości lub obiektu zlokalizowanego przy ul. ………………………………….nr ……..
działka nr ……………………………….…... obręb ……………………………….. w Koninie
1. Przeznaczenie i sposób wykorzystywania nieruchomości lub obiektu * :
□ budynek mieszkalny jednorodzinny

□ budynek mieszkalny wielorodzinny

□ budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie zagrodowej
□ inny ……………………………………………………….………………………………
2. Określenie zapotrzebowania na wodę :
Zapotrzebowanie na wodę
Przeznaczenie wody
cele bytowe
cele technologiczne
cele przeciwpożarowe
inne cele ( określić jakie)
…………………………
…………………………
Aktualne w dniu wydruku: 18 listopada 2020

Przepływ średniodobowy [m3/d] Przepływ max. godzina [m3/h]
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3. Określenie ilości odprowadzanych ścieków :
Ilość odprowadzanych ścieków
Rodzaj ścieków

Max. godzina [m3/h]
(pole nieobowiązkowe)

Średniodobowa [m3/d]
bytowe
przemysłowe

4. Określenie jakości odprowadzanych ścieków bytowych
Niniejszym oświadczam, że wielkości stężeń zanieczyszczeń w ściekach bytowych
odprowadzanych z nieruchomości/obiektu* nie będą przekraczały następujących wartości:
Lp.

Stężenie substancji
zanieczyszczających

Wskaźnik zanieczyszczeń

[ mg /l]
1. Biochemiczne zapotrzebowanie
na tlen ( BZT5)
2. Chemiczne zapotrzebowanie
na tlen (CHZTCr)

480

3. Zawiesiny ogólne

440

4. Azot ogólny

96

5. Fosfor ogólny

16

6. Substancje ekstrahujące się

80

960

eterem naftowym

5. Określenie jakości odprowadzanych ścieków przemysłowych

Jakość ścieków przemysłowych
Lp.

1.
2.

Wskaźnik zanieczyszczeń

Biochemiczne zapotrzebowanie
na tlen ( BZT5)
Chemiczne zapotrzebowanie
na tlen (CHZTCr)

Aktualne w dniu wydruku: 18 listopada 2020

Stężenie substancji
zanieczyszczających

Ładunek
zanieczyszczeń

[ mg /l]

[kg/d]
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Zawiesiny ogólne

4.

Azot ogólny

5.

Azot amonowy

6.

Fosfor ogólny

7.
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Substancje ekstrahujące się
eterem naftowym

8.

Kadm

9.

Miedź

10.

Nikiel

11.

Ołów

12.

Cynk

13.

Rtęć

14.

Chrom

15.

Bor

16.

Fluorki

17.

Chlorki
Inne (jeśli mogą wystąpić)

18.

…………………………………..
…………………………………..

Zastosowane lub planowane do zastosowania urządzenia podczyszczające ścieki przemysłowe
(wymienić jakie) :
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
6. Inne informacje
……………………………………………………………………………………………………
7. Planowany termin rozpoczęcia :

8. Nieruchomość posiada własne ujęcie wody:

poboru wody ………………………….

□ TAK

odprowadzania ścieków ……………….

□ NIE

( pole nieobowiązkowe)

Załączniki do wniosku :
□

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

□

upoważnienie dla pełnomocnika

□

Inne (wymienić)

Aktualne w dniu wydruku: 18 listopada 2020
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POUCZENIE:

Warunki przyłączenia do sieci wydawane są w terminie - 21 dni od daty złożenia
kompletnego wniosku dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych i – 45 dni w pozostałych
przypadkach. W szczególnie uzasadnionych przypadkach terminy te mogą ulec przedłużeniu,
odpowiednio o kolejne 21 dni lub 45 dni, po uprzednim zawiadomieniu z podaniem uzasadnienia
przyczyn tego przedłużenia. Do wskazanych terminów na wydanie warunków przyłączenia do sieci
nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności,
terminów na uzupełnienie wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, okresów innych
opóźnień spowodowanych z winy podmiotu wnioskującego o przyłączenie do sieci albo z przyczyn
niezależnych od przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.
W przypadku złożenia niekompletnego lub nieprawidłowo wypełnionego wniosku, Spółka
poinformuje pisemnie Wnioskodawcę o konieczności jego uzupełnienia.
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ADMINISTRATORA DANYCH – PWIK KONIN WZGLĘDEM PODMIOTU DANYCH
(KLAUZULA INFORMACYJNA)
Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urzęd. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako „rodo”,
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie, ul. Poznańska 49, 62 – 510 Konin informuje, iż:
1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.

8.
9.
10.

11.

Administratorem Danych Osobowych (ADO) Odbiorcy usług/Klienta/Wykonawcy jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Koninie, ul. Poznańska 49, 62 – 510 Konin, dalej jako „PWIK Konin”;
Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Pan Sebastian Szczerba, ul. Poznańska 49, 62 – 510 Konin, tel. kontaktowy: (63) 240 – 39 – 68;
tel. kom. 601 – 171 – 332, e-mail: iod@pwik-konin.com.pl ;
Dane osobowe Odbiorcy usług/Klienta/Wykonawcy będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c i f rodo w celu należytego
świadczenia usług przez PWIK Konin, wynikających z Umowy Spółki oraz z zapisów ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328 ze zm.), a także w celu należytej realizacji zawartych
umów dostaw/usług/robót budowlanych oraz w celu marketingu własnych produktów lub usług PWIK Konin a także dochodzenia roszczeń
z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej;
Prawnie uzasadnionymi interesami PWIK Konin w zakresie przetwarzania danych osobowych Odbiorcy usług/Klienta/Wykonawcy jest
konieczność realizacji swoich podstawowych zadań na podstawie Umowy Spółki;
Dane osobowe Odbiorcy usług/Klienta/Wykonawcy są udostępniane następującym odbiorcom danych - Krajowemu Rejestrowi Długów
Biuro Informacji Gospodarczej S.A., ul. Armii Ludowej 21, 51-214 Wrocław oraz mogą być udostępniane
następującym odbiorcom danych – innym podmiotom/agencjom windykacyjnym w przypadku dochodzenie roszczeń z tytułu zalegania z
opłatami za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków lub z tytułu świadczenia innych usług przez PWIK Konin,
o których mowa w Umowie Spółki oraz podmiotom świadczącym usługi w zakresie dostarczania korespondencji związanej z realizacją
umowy/zlecenia, w tym faktur. Dane osobowe Odbiorcy usług/Klienta/Wykonawcy mogą być przekazywane organom państwowym,
organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem;
Dane osobowe Odbiorcy usług/Klienta/Wykonawcy nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej;
Dane osobowe Odbiorcy usług/Klienta/Wykonawcy będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania
tj. do czasu zakończenia świadczenia usługi przez PWIK Konin na rzecz Odbiorcy usług/Klienta/Wykonawcy, a w przypadku braku zapłaty
za zrealizowaną usługę aż do zakończenia postępowania sądowego i uprawomocnienia się orzeczenia sądowego, nie dłużej jednak niż
obowiązujące terminy przedawnienia roszczeń cywilnych i karnych, stosownie do postanowień w szczególności: ustawy z dnia 23.04.1964
r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2017 r. poz. 459 ze zm.), ustawy z dnia 06.06.1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2017 r. poz. 2204 ze zm.), ustawy
z dnia 20.05.1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2018 r. poz. 618 ze zm.);
Odbiorcy usług/Klientowi/Wykonawcy przysługuje prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
Odbiorca usług/Klient/Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl ;
Podanie przez Odbiorcę usług/Klienta/Wykonawcę danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne), ale niezbędne w celu realizacji
niniejszego stosunku umownego. Odmowa udostępnienia danych przez Odbiorcę usług/Klienta/Wykonawcę spowoduje konieczność
rozwiązania umowy/zlecenia świadczenie usług pomiędzy PWIK Konin a Odbiorcą usług/Klientem/Wykonawcą;
Dane osobowe Odbiorcy usług/Klienta/Wykonawcy nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez PWIK
Konin, w tym profilowaniu przy realizacji niniejszej umowy/zlecenia.

*zaznaczyć właściwe

Aktualne w dniu wydruku: 18 listopada 2020

Podpis wnioskodawcy* / pełnomocnika

