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Do
Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji „Nysa” Spółka z o.o.
ul. Boh. Getta 1a

59-900 Zgorzelec

WNIOSEK
zapewnienia dostaw wody i odprowadzania ścieków
dla rozdziału instalacji wodociągowej
Nazwisko i imię / Nazwa……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
Adres zamieszkania / Siedziba……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………..
NIP…………………………………………………………………………………………………………...
Telefon kontaktowy …………………………………………………………………………………………
Proszę o wyrażenie zgody na rozdział instalacji wodociągowej o wydanie warunków dotyczących
rozdziału dla nieruchomości położonej przy ul. ……………………………………………………………
- o charakterze ……………………………………………………………………………………………….
( mieszkalnym, jedno lub wielorodzinnym, handlowym, usługowym, produkcyjnym )

(działka nr………………………………….).
Przeznaczenie wody na cele………………………………………………………………………………
a) woda do celów gospodarczych .....................................m3/d
b) woda do celów przemysłowych ....................................m3/d

1.

2. Charakterystyka techniczna obiektu, do którego doprowadzona będzie woda, z którego odprowadzane
będą ścieki:
a) powierzchnia użytkowa……………………………………………………………. m2

-

b) wyposażenie sanitarne:
umywalka……………………….szt.
wanna…………………………...szt.
natrysk………………………….szt.
zlewozmywak…………………..szt.
ubikacja…………………………szt.
………………………………….szt.
sposób przygotowania ciepłej wody:
a) w mieszkaniu……………………
b) poza mieszkaniem
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3. Ilość zamieszkałych / zatrudnionych osób…………………………………………………………..
4. Proponowany termin rozpoczęcia poboru wody……………………………………………………….

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „NYSA” Sp. z o.o., ul. Bohaterów Getta 1a, 59-900 Zgorzelec (PWiK „NYSA”
Sp. z o.o.) informuje, że jest administratorem danych osobowych przekazanych w związku z niniejszym wnioskiem (dane
kontaktowe inspektora ochrony danych: iod@pwik.zgorzelec.pl). Dane osobowe będą przetwarzane przez PWiK „NYSA” Sp.
z o.o. w zakresie i celu niezbędnym do realizacji przedmiotu wniosku, w tym obowiązków prawnych ciążących na PWiK
„NYSA” Sp. z o.o., wykonania przez PWiK „NYSA” Sp. z o.o. zadania realizowanego w interesie publicznym, zawarcia i
wykonania umowy, a także podjęcia przez PWiK „NYSA” Sp. z o.o. działań przed zawarciem umowy lub w celu
dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest jednocześnie niezbędne
do podjęcia przez PWiK „NYSA” Sp. z o.o. 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 swoje żądania na adres: iod@pwik.zgorzelec.pl, a także prawo do 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. W zakresie określonym prawem, dane mogą być przekazywane operatorom pocztowym,
firmom kurierskim, podmiotom świadczącym na rzecz PWiK „NYSA” Sp. z o.o. usługi doradcze, podmiotom zapewniającym
obsługę informatyczną działalności PWiK „NYSA” Sp. z o.o. oraz archiwom.
Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych dostępnych jest na stronie internetowej PWiK „NYSA” Sp. z
o.o. pod adresem: www.pwik.zgorzelec.pl .

…………………………………………….
Data i podpis składającego wniosek

Wymagane załączniki:
1.
2.
3.

Dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości
Mapa sytuacyjno – wysokościowa z zaznaczoną działką (obrys działki kolorem innym niż czarny)
Zgoda Odbiorcy, z którym zawarta jest umowa na dostawę wody.

Ustalenia i uwagi przyjmującego wniosek:
Załączniki

Potwierdzenie przyjmującego Wniosek

Nr 1
Nr 2
Nr 3
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
Data i czytelny podpis przyjmującego Wniosek:……………………………………

