Spółka Komunalna
Skawa Jordanów
Spółka z o.o.
34-234 Osielec 749

WNIOSEK
o wydanie warunków
przyłączenia do sieci
wodociągowej/kanalizacyjnej*

……………………..
(data wpływu

DANE WNIOSKODAWCY
1. Imię i nazwisko / Nazwa:

2. Adres zamieszkania/siedziby podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci:

______________________________________________________________________________________________________________
3. Telefon:

e-mail:

OKREŚLENIE POTRZEB PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI
3. Informacja o przeznaczeniu i sposobie wykorzystywania nieruchomości/obiektu ( należy zaznaczyć właściwy kwadrat):

❑budynek mieszkalny jednorodzinny ❑zabudowa zagrodowa
❑inna zabudowa jaka …………………………..
_____________________________________________________________________________________________________________
❑budynek istniejący

❑budynek projektowany

4. Lokalizacja nieruchomości lub obiektu który ma zostać przyłączony / Adres / Nr działki / obręb

6.Maksymalny przepływ wody średniodobowy i maksymalny
godzinowy:

5. Maksymalne dobowe zapotrzebowanie wody:
3

Qd = ................ [m /d] - cele bytowe
Qd = ................ [m3/d] - cele technologiczne

Qśd = ................ [m3/d]

Qd = ................ [m3/d] - cele przeciwpożarowe

Qh = ................ [m3/h]

Qd = ................ [m3/d] - cele inne …………………………………………..
7. Maksymalny dobowy przepływ odprowadzanych ścieków

8. Rodzaj ścieków (należy zaznaczyć właściwy kwadrat)

Ścieki bytowe
Ścieki przemysłowe
Wielkości ładunku zanieczyszczeń (dotyczy ścieków

Qśd = ................ [m3/d]

przemysłowych): .............................................................................................
10. Nieruchomość posiada własne ujęcie wody :

9. Planowany termin :

•
•

poboru wody

od …....….…………………….

dostarczania ścieków od ………………………………

Tak
Nie

11. Do wniosku załączam:

plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci
oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu
odpis z właściwego rejestru (w przypadku przedsiębiorców)
inne ………………………………………………………………………………………………………………….
Odbiór warunków
Osobiście, adres e-mail, na który zostanie wysłane powiadomienie:
………………………………………………
Pocztą
*Niepotrzebne skreślić

Załącznik do wniosku / opracowania warunków przyłączenia
KLAUZULA INFORMACYJNA do przetwarzania danych osobowych
Wobec brzmienia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 – „RODO”) (Dz.Urz. UE L 119, s.1), niniejszym informujemy Cię, że będziemy
przetwarzać Twoje dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące znajdziesz poniżej. W tej informacji zastosowaliśmy zwroty:
My, czyli – Spółka Komunalna Skawa Jordanów Spółka z ogr. odpowiedzialnością z siedzibą w Osielcu 749 (34-234) („Spółka”)
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia
w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000290815.
Ty, czyli Klient – osoba fizyczna, której dane osobowe Spółka będzie przetwarzać w co najmniej jednym z celów wskazanych w tej
informacji.
Pozwoliliśmy sobie na zwrot bezpośredni dla zwiększenia przejrzystości tekstu.
I. Administrator danych osobowych
My, Spółka Komunalna Skawa Jordanów Sp. z o.o. z siedzibą w Osielcu 749 (34-234) wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem
0000290815, będziemy Administratorem Twoich danych osobowych.
II. Inspektor Ochrony Danych
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych
i realizacji swoich praw poprzez: email: kancelaria@lukaszgiza.pl: telefon: 600 478 348 lub pisemnie na adres naszej siedziby,
wskazany w pkt. I.
III. Cele i podstawy przetwarzania
1. Przeprowadzenia analizy możliwości przyłączenia nieruchomości do urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych, określenia
uwarunkowań technicznych w tym zakresie pomiędzy Administratorem a klientem oraz realizacji postanowień tej procedury
(na podstawie art. 6 ust.1 lit. A i b RODO).
2. realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze tj. należytego wypełnienia zadań wynikających z Ustawy z dnia
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2017.328 t.j. ze zm.) oraz
z zapisów Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków (na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO).
3. realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze archiwizacji dokumentacji wytworzonej w Spółce, na podstawie art.
5 ust. 1 Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018.217 z p. zm.) (na podstawie
art.6 ust.1 lit. c RODO).
4. w celach ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a także w celach dowodowych,
w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy, będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora
(na podstawie art.6 ust.1 lit. f RODO*)
IV. Kategorie przetwarzanych danych
Będziemy przetwarzać dane związane z identyfikacją lub weryfikacją Klienta. Chodzi tu o stwierdzenie lub sprawdzenie tożsamości
Klienta lub osoby/podmiotu, który Klient reprezentuje. Sprawdzamy, czy dane są zgodne z danymi podawanymi lub otrzymywanymi
z właściwych dokumentów, rejestrów lub wykazów, którymi posługuje się Klient, także jako osoba reprezentująca daną osobę lub
podmiot mający relację prawną ze Spółką.
V. Odbiorcy danych
Dane osobowe będziemy mogli przekazywać do organów lub podmiotów:
a) które są upoważnione na podstawie przepisów prawa;
b) którym dane zostały udostępnione lub którym dane osobowe zostały powierzone na podstawie zawartych umów
o świadczenie usług lub umów outsourcingu usług, m.in. podmiotom świadczącym: usługi archiwizacyjne, usługi IT, usługi księgowe,
usługi w zakresie administrowania, usługi kancelaryjne; usługi prawne;
c) którym dane mogą być też przekazane na podstawie Twojej zgody lub upoważnienia.
VI. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
VII. Okres przechowywania danych
Okres przetwarzania Twoich danych będzie zależny od celu, w jakim zostaną zebrane i będą przetwarzane, od przepisów prawa lub
przyjętych przez Spółkę, zgodnie z tymi przepisami metod lub modeli a także zgód i innych Twoich oświadczeń. Będziemy
przetwarzać dane związane z:
a) umową – przez czas obowiązywania umowy, a po jej rozwiązaniu do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających
z umowy oraz terminów przetwarzania danych osobowych wynikających z przepisów prawa lub Twoich zgód;
b) inną czynnością prawną – przez czas niezbędny do rozpatrzenia wniosku, przygotowania do wykonania danej czynności,
a jeśli czynność ta dochodzi do skutku - przez czas niezbędny do jej wykonania. Jeśli czynność nie doszła do skutku, przetwarzamy
dane przez 3 lata od dnia zebrania danych lub okres dłuższy jeśli inny termin przetwarzania danych osobowych wynika z przepisów
prawa lub Twojej zgody;
c) danymi archiwalnymi – po wygaśnięciu danej relacji prawnej (czyli np. umowy) dane osobowe dotyczące działania tych osób
w imieniu przedsiębiorcy, instytucji lub jednostek organizacyjnych są przetwarzane przez 6 lat, a pozostałe dane osobowe osób
fizycznych są przetwarzane przez okres do 10 lat, chyba że przepisy prawa przewidują inny okres. Jeśli toczy się spór, proces sądowy
lub trwa inne postępowanie (szczególnie karne), okres archiwizacyjny będzie liczony od dnia prawomocnego zakończenia sporu,
a w przypadku wielu postępowań prawomocnego zakończenia ostatniego z nich – bez względu na sposób jego zakończenia, chyba,
że przepisy prawa przewidują dłuższy okres przechowywania danych lub dłuży okres przedawnienia dla roszczeń/prawa którego
dotyczy postępowanie;
d) orzeczeniem sądowym – dane mogą być przetwarzane do 10 lat od dnia wydania prawomocnego orzeczenia kończącego
postępowanie;
e) zgodą Klienta - przez czas wskazany w oświadczeniu o zgodzie, w każdym przypadku - do czasu odwołania zgody.
Wspomniane okresy nie sumują się. Dane mogą być przetwarzane oddzielnie według poszczególnych celów i podstawy prawnej,
przy czym Klient zawsze może wycofać wszystkie lub tylko niektóre zgody lub upoważnienia.
VIII. Twoje prawa:
Masz prawo:
a) żądania od Spółki dostępu do dotyczących Cię danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem
rzeczywistym, a nadto w przypadkach przewidzianych prawem do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych.
b) wniesienia sprzeciwu wobec określonego przetwarzania danych. Sprzeciw zostanie rozpatrzony przez Spółkę.
c) przenoszenia danych lub uzyskania kopii danych
d) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych na sposób przetwarzania Państwa danych przez Administratora

Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest ono niezbędne do realizacji żądania objętego wnioskiem.
W przypadku nie podania danych osobowych objętych wnioskiem jego realizacja nie będzie możliwa.
POUCZENIE
1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wydaje warunki przyłączenia do sieci albo uzasadnia odmowę ich wydania,
w terminie:
1) 21 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w przypadku budynków mieszkalnych
jednorodzinnych, w tym znajdujących się w zabudowie zagrodowej;
2) 45 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w pozostałych przypadkach.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może przedłużyć terminy określone
w pkt. 1 powyżej, odpowiednio o kolejne 21 albo 45 dni, po uprzednim zawiadomieniu podmiotu ubiegającego się o przyłączenie
do sieci z podaniem uzasadnienia przyczyn tego przedłużenia.
3. Do terminów określonych w pkt 1 i 2 powyżej 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.
Organ regulacyjny – Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
w Krakowie ul. Marsz. J. Piłsudskiego 22 rozstrzyga na wniosek strony w drodze decyzji spory w sprawach odmowy przyłączenia do
sieci (art. 27e ust. 1 pkt 2 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków).
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że:
• podane wyżej dane są zgodne ze stanami faktycznym i prawnym na dzień złożenia wniosku,
• zapoznałem się z pouczeniem i klauzulą informacyjną,
• zostałem poinformowany/a, iż w przypadku nieodebrania opracowanych warunków technicznych w terminie 14 dni od
powiadomienia przez Spółkę Komunalną Skawa Jordanów Sp. z o.o., zostaną one wysłane pocztą na podany przeze mnie
adres.

Dnia ..……..…………………Podpis …..………………………………..…..………….......................…...……
(Czytelny podpis Wnioskodawcy/Odbiorcy usług/Pełnomocnika)

