
Bychawa, dnia ….........................................

Nazwisko ................................................

Imię ...................................................... Bychawskie Przedsiębiorstwo
Komunalne Sp. z o. o.

Adres  .................................................... ul. Macieja Rataja 6
23-100 Bychawa

Tel. do kontaktu**......................................... tel.(0-81) 5660227

Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wod.-kan.

Dotyczy posesji nr ............. przy ul. ..................................... dz. nr .................

Wniosek o określenie warunków technicznych przyłączenia do sieci:*

□ wodociągowej – zapotrzebowanie wody - ............ (m3/d) .............. (l/s)

□ kanalizacji sanitarnej – ilość ścieków     - ............ (m3/d)

□ cele przeciwpożarowe – zapotrzebowanie wody     - ............ (m3/d)

Budynku: □  istniejącego □  projektowanego

Rodzaj zabudowy:

□ jednorodzinna □ rozdzielenie instalacji wodomierzowej

□ wielorodzinna □ obiekty produkcyjne i usługowe

□ istniejącego □ rozbudowa, nadbudowa

□ istniejącego □ inne ...............................................

Dodatkowe informacje o inwestycji: ...................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

W załączeniu:   Oświadczam że jestem:
□  2 egzemplarze mapy syt.-wys. w skali 1:500/   □  właścicielem
    1:1000 (nie starszej niż 90 dni)
    (mapa zasadnicza lub do celów projektowych) □  współwłaścicielem – udział: ..................
□  aktualna decyzja o warunkach zabudowy □  zarządcą
    (wypis i wyrys z planu zagospodarowania  □  dzierżawcą
    przestrzennego)
□  decyzja lokalizacyjna (w wypadku posiadania)   

Odbiór warunków: □  OSOBIŚCIE □  POCZTĄ

W przypadku  nie odebrania osobistego w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku warunki zostaną odesłane pocztą.

Klauzula informacyjna:
Bychawskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Bychawie informuje, ze na podstawie art. 27e ust.1 pkt 2)
ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U.
z 2017r. poz. 328 ze zm.), w przypadku odmowy przyłączenia wnioskodawcy przysługuje prawo do złożenia
wniosku  o  rozstrzygnięcie  sporu  do  Dyrektora  Regionalnego  Zarządu  Gospodarki  Wodnej  Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Lublinie.

Sprawdzono kompletność
dokumentów

     ..................................
* niepotrzebne skreślić  (podpis wnioskodawcy)       
** pole nieobowiązkowe



KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW
BYCHAWSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SP. Z O. O.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej RODO informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bychawskie Przedsiębiorstwo Komunalne
Sp. z o.o. w Bychawie, ul. Rataja 6.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@ebpk.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przynajmniej w jednym z niżej wymienionych

celów:
a) realizacji usług komunalnych, na podstawie art. 6. Ust. 1. lit. c) RODO,
b) realizacja umowy, na podstawie art. 6. Ust. 1. lit. b) RODO,
c) realizacja zlecenia/umowy na wykonanie robót budowlanych lub wodno - kanalizacyjnych,
na podstawie art.  6. Ust. 1. lit. b) RODO,
d) odpowiedzi na zadane pytanie, na podstawie art. 6. Ust. 1. lit. f) RODO,
e) archiwizacji dokumentacji technicznej, na podstawie art. 6. Ust. 1. lit. c) RODO.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych  na  podstawie  przepisów prawa  a  także  podmioty  świadczące  usługi  na  rzecz
administratora danych (podwykonawcy)

5. Pani/Pana  dane  osobowe  przetwarzane  w  celach  określonych  w  pkt.  3  lit.  a),  b),  c)
przechowywane  będą  przez  okres  wynikający  z  przepisów  ordynacji  podatkowej  lub
z  przepisów  ustawy  o  rachunkowości,  z  uwzględnieniem  terminów  związanych
z  przedawnieniem  roszczeń.  Dane  osobowe  związane  z  udzieleniem  odpowiedzi
przechowywane  będą  przez  okres  nie  dłuższy  niż  2  lata.  Dane  osobowe  związane
z archiwizacją dokumentacji technicznej przechowywane będą przez okres 25 lat.

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo
do  ich  sprostowania,  usunięcia  lub  ograniczenia  przetwarzania,  prawo
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie  danych  osobowych  jest  dobrowolne,  jednak  odmowa  podania  może  skutkować

brakiem możliwości zawarcia umowy lub realizacji usługi.

     ..................................
(podpis wnioskodawcy)       


