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...................................................                             Tyrowo, dnia  ………………..
Nazwa Inwestora-Zleceniodawcy

Adres ......................................................
NIP    ........................................................                              PWiK Ostróda Sp. z o.o.   

Telefon ....................................................     Tyrowo 104 

14-100 Ostróda

Proszę o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej , 

kanalizacji deszczowej * dla nieruchomości położonej przy ul. ………………………………….

Działka:  ………………………………………………… 

Dokument potwierdzający własność  …………………………………………………………………………….. 
                  (nr aktu notarialnego, umowa itp.)

1.   Przeznaczenie wody na cele:
a)  bytowo-gospodarcze   ……………………………………. m3/d
b) technologiczne         .......................................... m3/d
c)  przeciwpożarowe     ……………………………………… l / s

2.   Ilość odprowadzanych ścieków:
a)  bytowo-gospodarcze  ……………………………….. m3/d
b)  wody opadowe         …………………………………  l / s
c)  przemysłowe             ................................... m3/d 
              o składzie
             BZT5 ..........................................................

ChZT ..........................................................
Zawiesina ogólna........................................
Substancje ekstrahujące się eterem 
naftowym ..................................................
Azot ogólny ..............................................
Metale ciężkie............................................
pH...............................................................
Temperatura..............................................

3.   Charakterystyka techniczna obiektu.
a) Rodzaj obiektu ( np. budynek jednorodzinny, budynek wielorodzinny, zakład usługowy/ 
przemysłowy): ……………………………………………………………………………………………………..
b) Liczba kondygnacji    ………………………………………………………………………………………..

Załączniki:
1. Mapa sytuacyjno-wysokościowa z wrysowaną lokalizacją.
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Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Ostróda Sp. z o.o. 
Tyrowo 104, 14-100 Ostróda

2) inspektorem ochrony danych w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Ostróda Sp. z o.o. Tyrowo 104, 14-100 
Ostróda jest Pan Krzysztof Żynda, e-mail: k.zynda@pwik.ostroda.pl

3) Pani/Pana  dane  osobowe  przetwarzane  będą  w  celu  realizacji  warunków  technicznych  przyłączenia  do  sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej.

4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie PWiK Ostróda Sp. z o.o. 

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,  ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

* niepotrzebne skreślić

                                                                                        Podpis


