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potwierdzenie przyjęcia wniosku
Miejscowość

dzień

miesiąc

rok

Wniosek należy wypełnić drukowanymi literami. Wniosek nieczytelny, nieprawidłowo wypełniony lub
niekompletny (brak wymaganych załączników / danych ) będzie zwrócony Wnioskodawcy celem uzupełnienia.
Inwestor

Pełnomocnik
Imię i Nazwisko lub nazwa firmy

Imię i Nazwisko lub nazwa firmy

Ulica, nr

Ulica, nr

-

-

Kod pocztowy
Telefon kontaktowy

Miejscowość

Kod pocztowy

PESEL/NIP

Telefon kontaktowy

Miejscowość
PESEL/NIP

WNIOSEK O WYDANIE
WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA DO SIECI WODOCIĄGOWEJ I/LUB KANALIZACYJNEJ
Proszę o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej* i/lub kanalizacyjnej* dla (postawić X):
budynku mieszkalnego jednorodzinnego (planowana ilość mieszkańców ………….)
budynku mieszkalnego wielorodzinnego ( ilość lokali: ……..., ilość kondygnacji……….)
inne (podać rodzaj obiektu)
Obiekt:

istniejący

Obiekt posiada własne ujęcie wody:

projektowany

w rozbudowie

Tak

Nie

Lokalizacja
nieruchomości :
ulica

nr domu

nr działki

miejscowość

ZAPOTRZEBOWANIE NA WODĘ Z WODOCIĄGU MIEJSKIEGO
Zapotrzebowanie na wodę
Max.
Max. dobowe
Średnie dobowe
godzinowe
3
(m /d)
(m3/d)
3
(m /h)

Przewidywane wymagane ciśnienie w sieci
Min.
(MPa)

Max.
(MPa)

Socjalno – bytowe
Technologiczne
Inne:
Dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych należy przyjąć zapotrzebowanie na wodę średnie dobowe = 0,1m3 x ilość
osób zamieszkujących nieruchomość.

Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne „SuPeKom” Sp. z o.o.
ILOŚĆ ŚCIEKÓW ODPROWADZANYCH DO KANALIZACJI MIEJSKIEJ
ścieki bytowe
max. dobowe. (m3/d)

ścieki przemysłowe
max. godz. (m3/d)

Woda bezpowrotnie zużyta:

Tak

Nie

Sposób odbioru warunków:

Osobiście

Wysłać pocztą

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU:
1. W przypadku budowy przyłącza/ instalacji wodociągowej i/lub kanalizacyjnej do wniosku należy załączyć plan
zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci wodociągowej
lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu wraz z wyszczególnieniem jego średnicy
i wielkością wodomierza głównego. W/w plan zabudowy / szkic sytuacyjny o którym mowa w Ustawie z dnia
13.02.2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 471) art. 19a
pkt 4.6 może być sporządzony na kopii aktualnej zasadniczej mapy sytuacyjno – wysokościowej w skali 1:500
(nie starszej niż 6 m-cy), którą należy zakupić w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej w Sulechowie. Wskazanym jest zaprojektowanie przyłączy na kopii aktualnej mapy zasadniczej
w celu wyeliminowania ewentualnych kolizji z istniejącą infrastukturą.
2. Upoważnienie udzielone przez Inwestora - Pełnomocnictwo.
Jeżeli instalacja wodociągowa i/lub kanalizacyjna przebiegać będzie przez nieruchomości, do których osoba ubiegająca
się o przyłączenie swojej działki do sieci nie posiada tytułu prawnego, wymagane jest ustanowienie ograniczonego
prawa rzeczowego przez właścicieli tych nieruchomości.

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub/i art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od
których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu złożenia niniejszego wniosku, w zakresie ciążącego
obowiązku informacyjnego.

podpis
Inwestor*/Pełnomocnik*

*

Niepotrzebne skreślić

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Poniżej znajdzie Pani/ Pan wszelkie niezbędne informacje dotyczące Sulechowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego „SuPeKom”
Sp. z o.o. ul. Poznańska 18, 66-100 Sulechów KRS Nr 0000034054
Podane przez Panią/ Pana dane osobowe przetwarzane są zgodnie z rozporządzeniem 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), dalej
„RODO” oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz.U.2018.1000)
1.

informujemy, że:
Administratorem Pani/ Pana danych osobowych podanych w formularzu jest Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne „SuPeKom”
Sp. z o.o. ul. Poznańska 18, 66-100 Sulechów KRS Nr 0000034054, dalej zwany także „Administratorem”. Administrator będzie
prowadził operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

2.
3.

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora możesz skontaktować się z
naszym Inspektorem Ochrony Danych Maciejem Wara-Wąsowskim; dostępnym pod adresem e-mail: odo@supekom.pl
Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą:
Cel przetwarzania

W celu zamówieniu usługi
świadczonej przez Administratora
W celu realizacji przysługującego
nam prawa do dochodzenia
roszczeń z tytułu prowadzonej przez
nas działalności gospodarczej
W celu prowadzenia ksiąg
rachunkowych oraz wypełnienia
spoczywającego na nas obowiązku
podatkowego – wystawiamy np.
rachunki za wykonane przez nas
usługi, co może się wiązać z
koniecznością przetwarzania
Panią/Pana danych osobowych

Podstawa prawna
Art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. wykonanie zapisów
umowy zawartej wskutek zakupu towaru lub/ i
usług
Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, jako tzw. prawnie
uzasadniony interes Administratora, którym jest
dochodzenie naszych roszczeń i obrona
naszych praw
Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2
ustawy o rachunkowości

Pana/ Pani dane osobowe będą
przetwarzane przez:
Okres korzystania z usług oferowanych
przez Administratora
Okres dochodzenia roszczeń przez
Administratora

Okres konieczny do wypełnienia obowiązku
podatkowego

RODO - Rozporządzenie 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;
Ustawa o rachunkowości - Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm.).

4.

Pani/Pana dane: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres do korespondencji, PESEL, numer telefonu, adres e-mail, mogą być
udostępniane podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu, w tym:
a) firmom prawniczym,
b) firmom informatycznym,
c) firmom audytorskim,
d) likwidatorom szkód,
e) firmom usługowym,
f)
wykonawcom robót budowlanych.

5.

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:
a) dostępu do swoich danych osobowych,
b) sprostowania swoich danych osobowych,
c) usunięcia swoich danych osobowych (żądanie usunięcia danych spowoduje niezwłoczne usunięcie Pani/ Pana danych
osobowych z naszej bazy danych),
d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych
e) wniesienia skargi do organu nadzorczego
f) przenoszenia danych osobowych,
g) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania – jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, ma
Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych na
potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem
bezpośrednim. Jeżeli wniesie Pan/ Pani sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, Pana/ Pani danych
osobowych nie będzie nam wolno już przetwarzać do tych celów

w celu wykonania uprawnień wymienionych w pkt 5 należy skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail na adres mailowy
wskazany w pkt 2.
6. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

