Kozienice, dnia .............................
.........................................................
…………………………………….
(Nazwa wnioskodawcy)

.........................................................
…………………………………….
(Adres)

.........................................................
(telefon)

NIP : ……………………………....
PESEL : …………………………..
REGON : ………………………….

KOZIENICKA GOSPODARKA KOMUNALNA Sp z o.o.
UL. PRZEMYSŁOWA 15

26-900 KOZIENICE
Proszę o wydanie warunków technicznych dostawy wody i odprowadzenia ścieków*, z projektowanego (istniejącego)* budynku mieszkalnego (gospodarczego, usługowego)* (nie)*podpiwniczonego na działce nr ....................................... będącej moją
własnością (dzierżawionej, będącej we władaniu .........................................................)*
położonej przy ul. ...................................................w…....................................................
1. Parametry mediów :
a) zapotrzebowanie wody na cele (m3/d) : ………………
Ř socjalno-bytowe* ……………….…
Ř technologiczne*
………………….
Ř usługowe*
………………….
Ř hodowla zwierząt* …………………
Ř ………………………………………...
b) wymagane minimalne ciśnienie wody …………………….
c) rodzaj …………………..…… i ilość odprowadzanych ścieków (m3/d) ...........
d) skład ścieków (w przypadku ścieków przemysłowych) :
Ř BZT5
……………….
Ř ChZTCr
………………
Ř zawiesina
………………
Ř fosfor ogólny
….……………
Ř wielkości charakterystyczne
dla profilu produkcji
……………….
……………….
……………….

2. Informacje określające charakterystykę techniczną budynku, do którego będzie dostarczana woda :
a) powierzchnia użytkowa .................... m2,
b) rodzaj i parametry instalacji odbiorczych : ………………………………….....
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….
c) wyposażenie lokali i obiektów w urządzenia zużywające wodę i odprowadzające ścieki ............................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
3. Przewidywany termin rozpoczęcia poboru wody ........................... i odprowadzenia
ścieków .............................*

...................................................
Podpis

Załączniki :
1. mapka do celów projektowych w skali 1 : ……….
2. dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości
3. ……………………………………………………………….…
4. ………………………………………………………………….
5. ………………………………………………………………….

* - niepotrzebne skreślić.
Verte - Klauzula informacyjna

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)
informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. z siedzibą w Kozienicach,
ul. Przemysłowa 15,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - bodo.radom@gmail.com
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie
przepisów prawa,
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat.,
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania,
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.

