…………………..………, dnia………………

Dane wnioskodawcy/odbiorcy usług:
Adres korespondencyjny:

…………………..……………………………..

…………………..…………………………..…..

…………………………………………………

(imię i nazwisko/nazwa firmy)

(ulica, nr domu / nr mieszkania)

(imię i nazwisko/nazwa firmy)

…………………………………………….….…

…………………………………………………
(kod pocztowy, miejscowość)

(ulica, nr domu / nr mieszkania)

…………………………………………….….…

…………………………………………………

(kod pocztowy, miejscowość)

(telefon kontaktowy)

Nasz znak: DE.404.

WNIOSEK O OKREŚLENIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH MONTAŻU
WODOMIERZA DODATKOWEGO
 DO POMIARU BEZPOWROTNIE ZUŻYTEJ WODY (BEZ ŚCIEKÓW) **
 DO POMIARU ZUŻYCIA WODY WRAZ ZE ŚCIEKAMI**
Wnioskuję o określenie warunków montażu wodomierza dodatkowego na nieruchomości………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….
rodzaj obiektu np. dom jednorodzinny, budynek wielorodzinny, działka rekreacyjna, działka rolna, budynek biurowy itp

zlokalizowanej w miejscowości:…………………………………………………………………………………..
przy ul. ………………………………………..., nr ……………………., działka nr ………………................
Miejsce planowanej/istniejącej**zabudowy wodomierza głównego *: studzienka wodomierzowa, budynek.
Cel opomiarowania wody bezpowrotnie zużytej*:
 podlewanie terenów zielonych

 produkcja rolna / hodowla zwierząt**
 p. pożarowa
 dla innych potrzeb (proszę opisać)…………………………
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
Cel opomiarowania wody wraz ze ściekami*:
 działalność gospodarcza: handel / usługi / gastronomia/
produkcja przemysłowa**
 dla innych potrzeb(proszę opisać) …………………………
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
Rodzaj odprowadzanych ścieków *:
 bytowe  przemysłowe  komunalne

- w ilości ..................... m3/ m-c
- w ilości ..................... m3/ m-c
- w ilości ..................... dm3/ s

- w ilości ..................... m3/ m-c

- w ilości ..................... m3/ m-c

- w ilości ..................... m3/ m-c
- w ilości ..................... m3/ m-c

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kołbaskowie
Samorządowy Zakład Budżetowy
Rosówek 16 • 72-001 Kołbaskowo
tel. 91 312 49 20 • e-mail: sekretariat@zwik.kolbaskowo.pl • www.zwik.kolbaskowo.pl

Oświadczenie*:
Oświadczam, że jestem w stosunku do projektowanego/istniejącego** obiektu i działki:
 właścicielem działki

 współwłaścicielem
 pełnomocnikiem właściciela (dołączyć do wniosku pełnomocnictwo)
 dzierżawcą działki (podać z kim zawarta jest umowa dzierżawy, na jaki okres oraz czy zawiera zgodę na prowadzenie
działań w zakresie objętym niniejszym wnioskiem)………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………
 inne…………………………………………………………………………………………………….
……………….., dnia ………………………
(miejscowość)

……………………………………………….
(czytelny podpis Wnioskodawcy/Pełnomocnika, pieczątka)

* właściwe zaznaczyć,
** niepotrzebne skreślić,

Informacja dla osoby udostępniającej dane osobowe (dotyczy osób fizycznych)
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kołbaskowie z siedzibą: Rosówek 16, 72-001 Kołbaskowo. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail:
sekretariat@zwik. kolbaskowo.pl lub telefonicznie pod numerem 91 312 49 20 lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Inspektor ochrony danych.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym może się Pani/Pan* skontaktować poprzez email: iodo_kolbaskowo@wp.pl lub pisemnie na adres
siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować, w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw
związanych z przetwarzaniem danych.
Cele i podstawy przetwarzania.
Podane przez Panią/Pana* dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosku o określenie warunków technicznych montażu wodomierza dodatkowego.
Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b 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 (Dz. U. UE L z dnia
4 maja 2016 r.).
Odbiorcy danych osobowych.
Odbiorcami Pani/Pana* danych osobowych będą jednostki administracji publicznej uprawnione do sprawowania kontroli i nadzoru nad prawidłowością funkcjonowania Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji w Kołbaskowie lub mogące potwierdzić prawdziwość podanych przez Panią/Pana informacji.
Okres przechowywania danych.
Pani/Pana* dane będą przechowywane przez okres 5 lat poczynając od 1 stycznia roku następnego lub do czasu zakończenia trwającej inwestycji, który to wynika z przyjętego
w jednostce Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt.
Prawa osób, których dane dotyczą.
Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu*:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopi,
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w
ramach sprawowania władzy publicznej,
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa.
Informacja o wymogu podania danych.
Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, lecz ich nie podanie uniemożliwi rozpatrzenie złożonego wniosku.
*niepotrzebne skreślić

