Dane Wnioskodawcy

Żukowo…………………

…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….
tel. ………………………………………..
Spółka Komunalna Żukowo Sp. z o.o.
ul. Pod Otomino 44
83-330 Żukowo
WNIOSEK O WYDANIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH
DOSTAWY WODY / ODBIORU ŚCIEKÓW
Zwracam się z prośbą o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej / sieci kanalizacji
sanitarnej* dla planowanej inwestycji: ……………………..............................................…………………………
………………………………………………………………………………………………......................………….
Podać rodzaj planowanej inwestycji (np. budowa budynku jednorodzinnego, usługowego)

Miejscowość ………………………………..………………
Nr działki ……………………………………………………
WODA - przeznaczenie na cele


socjalno-bytowo

…………………………….. m3/d



przemysłowe

…………………………….. m3/d



socjalno-bytowe

…………………………….. m3/d



przemysłowe

…………………………….. m3/d

ŚCIEKI

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY
Potwierdzam własnoręcznym podpisem, że posiadam tytuł prawny dla w/w nieruchomości wynikający z
własności /
współwłasności / umowy dzierżawy / umowy najmu / użytkowania wieczystego / trwałego zarządu,
inne:*………………………………........……….……………………….
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu
Karnego.

Przyłącze zamierzam wykonać w terminie do: ……………………….
Załączniki:
–
aktualna mapa zasadnicza w skali 1:500 lub 1:1000
Spółka Komunalna Żukowo Sp. z o.o. (SKŻ) informuje, że jest administratorem danych osobowych przekazanych w związku z niniejszym wnioskiem (dane kontaktowe inspektora
ochrony danych: p.derra@skzukowo.pl).
Dane osobowe będą przetwarzane przez SKŻ w zakresie i celu niezbędnym do realizacji przedmiotu wniosku, w tym obowiązków prawnych ciążących na SKŻ, przez SKŻ zadania
realizowanego w interesie publicznym, zawarcia i wykonania umowy, a także podjęcia przez SKŻ działań przed zawarciem umowy lub w celu dochodzenia lub obrony przed
roszczeniami. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest jednocześnie niezbędne do podjęcia przez SKŻ działań związanych z przedmiotem wniosku.
Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych i ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – poprzez przesłanie swojego żądania na adres: p.derra@skzukowo.pl, a także prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego w związku z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla wykonania czynności związanych z
przedmiotem wniosku oraz okres wykonania umowy, a także przez okres konieczny w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, chyba że przepisy prawa przewidują
dłuższy okres ich przechowywania.
Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych dostępnych jest na stronie internetowej SKŻ pod adresem: www.skzukowo.pl.

……………………………
Podpis Wnioskodawcy
* odpowiednie zaznaczyć

