STRONA 1/3
Data wpłynięcia wniosku:

Wniosek o wydanie warunków
technicznych przyłączenia
do sieci wodociągowej
i/lub sieci kanalizacji sanitarnej

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Reymonta 12, 48-340 Głuchołazy
Kapitał Zakładowy 43.606.500,00 PLN

(wypełnia "Wodociągi" Sp. z o.o. w Głuchołazach)

1. DANE INWESTORA
(drukowanymi literami)

2. DANE PEŁNOMOCNIKA (JEŻELI JEST USTANOWIONY)
(drukowanymi literami)

Imię i Nazwisko / Nazwa:

Imię i Nazwisko / Nazwa:

Adres zamieszkania / siedziba:

Adres zamieszkania / siedziba:

Kontakt:

Kontakt:

e-mail:

e-mail:

nr telefonu:

nr telefonu:

Adres do korespondencji (jeśli inny niż adres zamieszkania / siedziby):

3. PROSZĘ O OKREŚLENIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZANIA DO SIECI:
wodociągowej

kanalizacji sanitarnej

4. OBIEKT BUDOWLANY
projektowany

istniejący

w budowie/przebudowie

5. RODZAJ OBIEKTU BUDOWLANEGO
budynek mieszkalny jednorodzinny

budynek mieszkalny wielorodzinny lub zamieszkania
zbiorowego (przewidywana ilość osób zamieszkałych …...... )

budynek usługowo-przemysłowy ………………...……………

budynek użyteczności publicznej ……….……….……..………

(podać rodzaj obiektu)

(podać rodzaj obiektu)

plac budowy (przyłącze/a tymczasowe)

inny: ……….…………………………………...……………………..
(podać rodzaj obiektu):

6. ADRES PODŁĄCZANEJ NIERUCHOMOŚCI
Kod pocztowy, poczta

Miejscowość

Ulica, nr budynku

Nr działki

7. PRZEZNACZENIE I SPOSÓB WYKORZYSTANIA NIERUCHOMOŚCI
cele mieszkaniowe

usługowo-przemysłowe

inne (jakie?) ………….……….…..

8. ZAPOTRZEBOWANIE NA WODĘ NA CELE:
maksymalne godzinowe
[m3/h]

średnie dobowe
[m3/d]

x

x

8.1. Bytowe:
8.2. Technologiczne:
8.3. Przeciwpożarowe:
8.4. Inne:

* wypełnić tylko dla ścieków przemysłowych

proszę zaznaczyć właściwe
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9. ILOŚĆ ŚCIEKÓW:
maksymalna dobowa
[m3/d]

maksymalna godzinowa
[m3/h]

9.1. Bytowych:
9.2. Przemysłowych: *
(należy wypełnić pkt 10.)
10. DOTYCZY TYLKO ŚCIEKÓW PRZEMYSŁOWYCH *
10.1. Skład ścieków przemysłowych:
BZT5

…………………………….

mg O2/l

ChZT

…………………………….

mg O2/l

Zawiesina Ogólna

…………………………….

mg/l

Substancje ekstrahujące się eterem naftowym

…………………………….

mg/l

Azot amonowy

…………………………….

mg NNH4/l

Azot azotynowy

…………………………….

mg NNO3/l

Metale ciężkie

…………………………….

mg/l

Inne substancje szkodliwe występujące w odprowadzanych
ściekach (wymienione w załączniku Nr 1 i/lub Nr 2
do rozporządzenia Ministra Budownictwa
z dnia 14 lipca 2006 r.)

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

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

Warunki rozpatrzenia wniosku:
I. Ogólne warunki rozpatrzenia wniosku:
1. Wszystkie wnioski kompletne i złożone skutecznie rozpatrzone zostaną w terminie do 21 dni od daty wpływu wniosku w przypadku budynków
mieszkalnych jednorodzinnych, w tym znajdujących się w zabudowie zagrodowej, a w pozostałych przypadkach w terminie 45 dni.
2. W przypadku wniosków składanych osobiście w Spółce "Wodociągi" Sp. z o.o. w Głuchołazach lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej,
za datę złożenia wniosku przyjmuje się dzień wpływu wniosku do Spółki "Wodociągi" Sp. z o.o. w Głuchołazach.
3. W przypadku wniosków składanych elektronicznie, właściwą szczególną procedurę wraz z określeniem terminu złożenia wniosku określono
w pkt II niniejszych Warunków rozpatrzenia wniosku.
4. Do terminu przewidzianego na wydanie warunków przyłączenia 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 Spółki "Wodociągi" Sp. z o.o.
w Głuchołazach.
5. Warunki przyłączenia do sieci wydane przez Spółkę "Wodociągi" Sp. z o.o. w Głuchołazach są ważne przez okres 2 lat od dnia ich wydania.
II. Szczegółowe warunki rozpatrzenia wniosków składanych drogą elektroniczną:
1. Wnioski składane elektronicznie należy wysyłać na adres e-mail: wodociagi@wodgluch.pl
2. Wnioski złożone elektronicznie, w celu zapewnienia skuteczności ich złożenia, będą potwierdzane w sposób wskazany przez Wnioskodawcę
(Odbiór potwierdzenia rejestracji wniosku). W przypadku braku odmiennego wskazania potwierdzenie i dalsza korespondencja w sprawie
będą skierowane na adres e-mail, z którego wniosek został wysłany przez Inwestora/Pełnomocnika.
3. Brak zwrotnego Potwierdzenia rejestracji wniosku może oznaczać nieskuteczne jego złożenie, wobec czego zaleca się ponowne złożenie
wniosku lub nawiązanie kontaktu ze Spółką "Wodociągi" Sp. z o.o. w Głuchołazach w celu wyjaśnienia przyczyn braku potwierdzenia złożenia
wniosku.
4. Pozostała korespondencja prowadzona w ramach rozpatrzenia wniosku złożonego elektronicznie prowadzona będzie w sposób wskazany
w niniejszym wniosku w poniższej pozycji „Odbiór” lub, w przypadku braku wskazania, na adres e-mail, z którego wysłano wniosek.
Inwestor/Pełnomocnik odpowiada za zapewnienie skuteczności doręczenia korespondencji Spółce "Wodociągi" Sp. z o.o. w Głuchołazach
na jej adres e-mail. Spółka "Wodociągi" Sp. z o.o. w Głuchołazach nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione przez Spółkę
"Wodociągi" Sp. z o.o. w Głuchołazach błędy w podanym we wniosku adresie e-mail, brak przepustowości skrzynki e-mail Inwestora,
zakwalifikowanie korespondencji Spółki "Wodociągi" Sp. z o.o. jako spam, etc. i opóźnienia w rozpatrzeniu wniosku z tego wynikające.
Załączniki
Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci wodociągowej lub sieci kanalizacji
sanitarnej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu
Upoważnienie Inwestora dla Pełnomocnika
Inne: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

* wypełnić tylko dla ścieków przemysłowych

proszę zaznaczyć właściwe
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Odbiór potwierdzenia rejestracji wniosku w Spółce "Wodociągi" Sp. z o.o. w Głuchołazach, odbiór wezwania do uzupełnienia wniosku
o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci, odbiór warunków przyłączenia do sieci lub odmowy wydania warunków
wraz z uzasadnieniem.
Odesłanie wersji elektronicznej na adres e-mail
Odbiór osobisty
Odesłanie pocztą
Klauzula informacyjna
1. Administratorem Pani/Pana danych jest: „Wodociągi” Sp. z o.o., ul. Reymonta 12, 48-340 Głuchołazy.
2. Dane kontaktowe w sprawach ochrony danych osobowych, w tym dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych będą dostępne
w zakładce kontakt na stronie www.wodgluch.pl oraz pod adresem e-mail: iod@wodgluch.pl
3. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania obowiązku wynikającego z przepisu prawa Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
4. Dane mogą być ujawniane wykonawcom wyłącznie w zakresie usług świadczonych dla administratora danych.
5. Dane będą przechowywane przez okres do 7 lat od daty złożenia wniosku.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Podanie danych jest niezbędne do przygotowania odpowiedzi na wniosek.

….……….……….……………………………………
(czytelny podpis Inwestora/Pełnomocnika)
* wypełnić tylko dla ścieków przemysłowych

proszę zaznaczyć właściwe

