Druk ZWG-01

Zakład

Wodociągi Gminne
w Jerzmanowicach
Jerzmanowice, dnia………………………

………………………………………………………..
Imię i nazwisko wnioskodawcy

………………………………………………………..
Adres

………………………………………………………..
………………………………………………………..
Dane kontaktowe/ nr telefonu/ adres e-mail

WNIOSEK
o wydanie/zmianę/aktualizację1 warunków technicznych przyłączenia do sieci
wodociągowej i/lub kanalizacyjnej
Proszę o wydanie/ zmianę/ aktualizację1 warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub
kanalizacyjnej dla nieruchomości projektowanej / istniejącej 1: na działce nr …………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
w miejscowości …………………………………………………………………………………….……………
Proszę podać charakter zabudowy oraz jej parametry2:
Budynek mieszkalny jednorodzinny / wielorodzinny1………………………………………........................
Zabudowa usługowa ……………………………………………………………………………………..
Zabudowa mieszkalno-usługowa ………………………………………………………………………….
Obiekty produkcyjne (określić charakter działalności) ……………………………...………………………..
Nadbudowa / rozbudowa / dobudowa obiektu* ……………………………………………………………..
Inne

……………………………………………………………………………………………………..

Średniodobowe zapotrzebowanie wody3:
Qd = ……………. [m3/d] – cele bytowe
Qd = ……………. [m3/d] – cele technologiczne
Qd = ……………. [m3/d] – cele przeciwpożarowe
Qd = ……………. [m3/d] – cele inne………………………...
Średniodobowy przepływ odprowadzanych ścieków:
Q śd = …………… [m3/d]
Ładunki zanieczyszczeń3: ŁdBZT5= ……………[kg·O2/d]

Maksymalny przepływ wody średniodobowy
i maksymalny godzinowy3:
Qśd. max = …………… [m3/d]

Qh. max = ……………. [m3/d]
Rodzaj ścieków2:
ścieki bytowe
ścieki przemysłowe

W przypadku ścieków przemysłowych należy podać jakość odprowadzanych ścieków wraz z urządzeniami
podczyszczającymi ………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..
Dodatkowe informacje i uwagi inwestora (w tym informacja o własnym ujęciu wody):
…………………………………..……………………………………………………………………………………........
Do wniosku załączam:
 Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci oraz
innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu;
 Tytuł prawny do nieruchomości (nr księgi wieczystej, akt notarialny - do wglądu).
Warunki techniczne odbiorę2:
- osobiście
- za pośrednictwem operatora pocztowego
…………………………………………………………………
Tekst obowiązku informacyjnego zamieszczony został na odwrocie strony.

CZYTELNY PODPIS

1 Niepotrzebne skreślić
2 Należy zaznaczyć właściwy kwadrat
3 Informacje dot. max. przepływu średniodobowego, max. godzinowego oraz ładunku zanieczyszczeń znajdują się na odwrocie strony

Zakład Wodociągi Gminne
w Jerzmanowicach
ul. Rajska 24, 32-048 Jerzmanowice

Tel. Fax +48 12 38 95 023
biuro@zwgjerzmanowice.pl
www.zwgjerzmanowice.pl

Gmina Jerzmanowice-Przeginia
ul. Rajska 22, 32-048 Jerzmanowice
NIP: 677-20-19-451

Informacje dotyczące maksymalnego przepływu średniodobowego, maksymalnego przepływu godzinowego oraz
ładunku zanieczyszczeń:
3

Parametry zapotrzebowania na
wodę/ścieki:
Średniodobowe zapotrzebowanie na
wodę
Maksymalne dobowe
zapotrzebowanie na wodę

Maksymalne godzinowe
zapotrzebowanie na wodę

Wzór obliczeniowy/wartości:
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Na terenach średnio zurbanizowanych
przyjmuje się:
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] na cele bytowe

- dla mieszkalnictwa jednorodzinnego
Nd=2,0
- dla wielorodzinnego Nd=1,5
- dla usług, zakładów Nd=1,30
- dla mieszkalnictwa jednorodzinnego
Nh=3,0
- dla mieszkalnictwa wielorodzinnego
Nh=1,6
- dla usług, zakładów Nh=3,0
300 mg·O2/dm3

Wielkości ładunków zanieczyszczeń
230 – 500 mg·O2/dm3
Średniodobowy przepływ odprowadzanych ścieków Q śd ścieków powinien być równy średniodobowemu zapotrzebowaniu
na wodę Qd na cele bytowe.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
INFORMACJE OGÓLNE
Od 25 maja 2018 r. stosowane jest 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych osobowych), Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1, w skrócie: RODO. RODO nakazuje, aby podmiot decydujący o tym, w jaki sposób i w jakim celu przetwarzane są dane
osobowe, czyli tzw. administrator danych, przekazał Państwu informacje niezbędne do zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania danych osobowych.
ADMINISTRATOR DANYCH
Administratorem Państwa danych osobowych (dalej jako: „Administrator") jest Zakład Wodociągi Gminne w Jerzmanowicach przy ul. Rajska 24, NIP: 677-11-20-20, tel.
12 38 95 023, strona internetowa: zwgjerzmanowice.pl, e-mail: biuro@zwgjerzmanowice.pl
DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH
We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora danych można uzyskać informację, kontaktując się z Inspektorem
Ochrony Danych w następującej formie:
1) za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając informację na adres e-mail: kornelia@informatics.jaworzno.pl
2) listownie i osobiście pod adresem siedziby Administratora danych:
ul. Rajska 24, 32-048 Jerzmanowice
CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Dane są przetwarzane w celu realizacji świadczenia usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków, wykonywania instalacji
wodnokanalizacyjnych, badań laboratoryjnych i analiz technicznych, doradztwa technicznego, sprzedaży pozostałych towarów związanych z działalnością główną.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Państwa dane osobowe będą przechowywane:
1) Przez okres wynikający z przepisów prawa związany z archiwizacją zgodnie z instrukcją archiwalną;
2) Do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą, jeśli dane są przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę;
ODBIORCY DANYCH
Dostęp do danych będą miały osoby pracujące i współpracujące z Administratorem danych w zakresie realizacji na Państwa rzecz usług oraz podmioty realizujące usługi
na rzecz Administratora danych – każdorazowo będą zawierane wówczas umowy powierzenia. Państwa dane w przypadkach ściśle określonych przepisami prawa mogą
zostać ujawnione poprzez przesłanie uprawnionym podmiotom.
PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA OBSZAR EOG
Administrator danych nie zamierza przekazywać Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. obszar obejmujący kraje Unii Europejskiej,
Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
CEL PODANIA DANYCH OSOBOWYCH
Podanie danych wynika z n/w przepisów prawa oraz dobrowolnie wyrażonej zgody lub zawartej umowy. Dane te nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione
na mocy przepisów prawa.
Zabezpieczenia techniczne i organizacyjne pozyskanych danych osobowych zostały oparte o analizę ryzyka, która jest systematycznie aktualizowana. Po okresie
archiwizacji zgodnie z przepisami prawa, dokumentacja jest niszczona w sposób trwały. Dane zostały pozyskane bezpośrednio od podmiotów danych oraz ze źródeł
publicznie dostępnych. Odbiorcami danych są podmioty z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia danych.
PODSTAWA PODANIA DANYCH OSOBOWYCH
Podstawa prawna przetwarzania danych w zakresie działań stanowiących główny cel Administratora wynika w szczególności z przepisów prawa:
 ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych;
 ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków;
 ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne;
 ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach;
 ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;
 ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny;
 ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;
 aktów wykonawczych.
INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI
Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również profilowane, co oznacza, że żadne decyzje wywołujące wobec Państwa skutki prawne
lub w podobny sposób na Państwa istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką
automatycznie podejmowaną decyzją.

