Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmie, 22-100 Chełm, ul. Wołyńska 57

WNIOSEK O WYDANIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA
DO SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ

(miejscowość, data)

DANE WNIOSKODAWCY - INWESTORA
Imię i nazwisko wnioskodawcy/nazwa firmy:
Adres zamieszkania/siedziba firmy:
Adres do korespondencji:

REGON

Numer NIP:
Nr telefonu:
Adres e-mail:

DLA NIERUCHOMOŚCI
przy ulicy

Zlokalizowanej w miejscowości:
Nr działki geodezyjnej

obręb
istniejącego

Budynku:

nr

projektowanego

Rodzaj zabudowy:
jednorodzinna

obiekty produkcyjne i usługowe

Maksymalne dobowe zapotrzebowanie wody:
Qd =

[l/db] – cele socjalno bytowe,

Qd =

[l/db] – cele technologiczne,

Qd =

[l/db] – cele przeciwpożarowe

Qd =

[l/db] – inne cele

Maksymalny przepływ dobowy wody średniodobowy i godzinowy:
Qśd =

[m3/db]

Qh =

[m3/d]

Maksymalny dobowy przepływ odprowadzanych ścieków:
Qśd

= [m3/d]

wielorodzinna

inne

Rodzaj odprowadzanych ścieków:

ścieki bytowe

ścieki przemysłowe

wielkość ładunku zanieczyszczeń:

Dodatkowe informacje dotyczące inwestycji:

W ZAŁĄCZENIU
plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci
oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu
dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości

Oświadczam, że jestem:
właścicielem posesji

współwłaścicielem–udział

zarządcą

dzierżawcą

UWAGA: W przypadku zmiany użytkowania obiektu lub jego rozbudowy zobowiązuje się do uzyskania
w MPGK Sp. z o.o. w Chełmie nowych warunków. W przypadku występowania ścieków innych od
bytowych w obiektach istniejących istnieje konieczność określenia ich parametrów; w obiektach
projektowanych parametry określa projektant.
Odbiór warunków:
osobiście

odesłać pocztą

osoba upoważniona do odbioru

Klauzula informacyjna dla klientów

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016) Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Chełmie informuje, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Chełmie z siedzibą przy ul. Wołyńska 57, kod
pocztowy 22–100.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@mpgk.chelm.pl.
3. Zgodność przetwarzania z prawem:
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach
realizacji:
- wydania warunków ogólnych i technicznych przyłączenia do sieci wod.-kan.,
- uzgodnienia projektu budowlanego – wykonawczego sieci – przyłączy wod.-kan.,
- statystycznych i archiwalnych.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na
podstawie przepisów prawa.
5. Dane Pani/Pana nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
6. Czas przetwarzania:
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat a w pozostałych przypadkach do ustania przyczyn
biznesowych oraz do momentu odwołania zgody.
7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
9. Podanie danych osobowych i ich przetwarzanie w określonym wyżej zakresie jest dobrowolne, jednakże odmowa
może skutkować brakiem realizacji umowy / usługi.

Potwierdzam zapoznanie się z klauzulą:

✔

