WNIOSEK
O ZAPEWNIENIE DOSTAWY WODY I ODBIORU ŚCIEKÓW ORAZ OKREŚLENIE
WARUNKÓW TECHNICZNYCH PRZYŁĄCZENIA (WTP) OBIEKTU DO SIECI
WODOCIĄGOWEJ I/LUB KANALIZACYJNEJ BĘDĄCEJ WE WŁADANIU PWIK
W GŁOGOWIE SP. Z O. O.

PWiK w Głogowie
sp. z o.o.
ul Łąkowa 52, 67-200 Głogów
tel. 076 834-21-31

TT-WTP-2020-v1

Prosimy o wypełnianie formularza DRUKOWANYMI LITERAMI oraz wypełniając formularz prosimy zaznaczyć właściwe okienka □ krzyżykiem „X”.

Wnioskodawca

Imię, nazwisko lub nazwa Wnioskodawcy

NIP / PESEL

Ulica, nr domu

Kod pocztowy, Miejscowość

Telefon kontaktowy

e-mail

Adres korespondencyjny

Imię, nazwisko lub nazwa Wnioskodawcy

Ulica, nr domu

Kod pocztowy, Miejscowość

I. Proszę o wydanie zapewnienia: *

□ dostawy wody
□ odbioru ścieków przemysłowych
dla

obiektu

zlokalizowanego

nr działki geod.

przy

ulicy

obręb

……………………………

nr księgi wieczystej

□ odbioru ścieków bytowych
□ odbioru wód opadowych i roztopowych
nr

………………………………………………………………………………..………………………
…………………………………………………………………………

gmina

……………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

1. Przeznaczenie i przewidywana ilość poboru wody :

□ gospodarstwo domowe Q =
□ podlewanie terenów zielonych Q
□ inne cele
śrd

…………………
śrd

=

…………………

………………………………………………………………

Maksymalny pobór wody wyniesie

□ produkcyjno-usługowe
□ p.poż.

[dm³/d]
[dm³/d]

Qśrd =

……………………………………

…………………

Qśrsek =

[dm³/d]

…………………

[dm³/d]

[dm³/d]

…………………

…………………………

Qśrd =

[m³/h]

2. Rodzaj i przewidywana ilość odprowadzanych ścieków :

□
□
□

ścieki bytowe

Qśrd =

…………………

wody opadowe i roztopowe
inne

Qśrd =

………………………………………………

□

[dm³/d]
…………………

Qśrd =

ścieki przemysłowe

Qśrd =

…………………

[dm³/d]

[dm³/d]

…………………

[dm³/d]

3. Skład ścieków przemysłowych oraz urządzenia podczyszczające ścieki zastosowane lub planowane do
zastosowania :
a) skład ścieków :
BZT5

………………………………

[mgO2/ l]

ChZT

Substancje ekstrahujące się eterem naftowym
Fosfor ogólny
pH

………………………………

[mgP/ l]

………………………………
………………………………

Metale ciężkie

……………………………………………………………………………………

inne

[mgO2/ l]
[mg/ l]

Zawiesina ogólna
Azot ogólny

………………………………

………………………………

[mg/ l]

[mgN/ l]

………………………………………………………………

temperatura

…………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

b) urządzenia podczyszczające:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

II. Wnioskuję o określenie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie sp. z o. o.:

□ istniejącego obiektu *
□ lokalu mieszkalnego
□ budynku mieszkalnego

□ projektowanego obiektu *
□ budynku gospodarczego
□ budynku handlowego

jednorodzinnego

□ budynku mieszkalnego

………………………………………………

□ budynku usługowego

wielorodzinnego

zlokalizowanego

przy

nr działki geod.

……………………………

nr księgi wieczystej

□ obiektu w rozbudowie/przebudowie *
□ zakładu produkcyjnego
□

ulicy

□

………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….…………………………..

obręb

…………………………………………………………………………

gmina

nr

………………..…………….…..

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

1. Przewidywany termin rozpoczęcia przez inwestora:
a) poboru wody od kwartału

…………………………

roku

…………………………

b) odprowadzania ścieków bytowych od kwartału

…………………………

c) odprowadzania ścieków przemysłowych od kwartału

roku

…………………………

d) odprowadzania wód deszczowych i wód roztopowych od kwartału
e) inne- określić jakie

…………………………

roku

…………………………

………………

roku

…………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Inne informacje mające wpływ na ocenę warunków przyłączenia :
- ilość mieszkań (dotyczy budynków wielorodzinnych)

…………………………

Załączniki:
a)

dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości (wypis z księgi wieczystej, wypis z rejestru
gruntów, akt notarialny do wglądu, itp.) - wydany nie później niż 1 rok przed złożeniem wniosku,

b)

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

Oświadczenia:
1. Ja niżej podpisany/a oświadczam, iż zapoznałem/am się ze wzorem UMOWY PRZYŁĄCZENIOWEJ i :

□ Nie wnoszę zastrzeżeń
□ Wnoszę zastrzeżenia jako załącznik do niniejszego wniosku
2. Umowę zobowiązuję się podpisać przy odbiorze WTP do sieci wod. - kan.
Klauzula informacyjna:
Zgodnie 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 informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PWiK w Głogowie sp. z o.o., ul. Łąkowa 52, 67-200 Głogów.
2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Jędrzej Bajer. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można
kontaktować się przez adres email: iod@pwik.glogow.pl lub telefonicznie: 533 80 70 40
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze jakim
jest realizacja przepisów ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków (Dz.U. z 2018 r. poz.1152, z późn. zm.).
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4. W związku z przetwarzaniem danych w wyżej wymienionych celach, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione
innym odbiorcom. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa lub podmioty biorące udział w realizacji umowy.
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z przepisami prawa związanymi z celem przetwarzania
danych lub przez okres niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania,
ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. W zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych następuje, w celu zawarcia i/lub realizacji umowy z PWiK w Głogowie
sp. z o.o., podanie przez Panią/Pana danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter
dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i/lub realizacji umowy z PWiK
w Głogowie sp. z o.o..

Podanie powyższych informacji oraz dostarczenie załączników jest niezbędne, a jakikolwiek brak w tym zakresie
spowoduje uznanie wniosku za niekompletny.

Data


Miejscowość

Czytelny podpis
Wnioskodawcy / Inwestora

wskazać właściwe
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