Numer:

Wniosek o wydanie warunków
technicznych przyłączenia
Zakład Usług Komunalnych w Łowiczu, ul. Armii Krajowej 2b, 99-400 Łowicz

Przyłączenie do miejskiej sieci*:
wodociągowej

Data:

kanalizacyjnej

*Proszę zaznaczyć X
Pieczątka potwierdzająca wpływ do ZUK

Dane Wnioskodawcy
1. Imię i nazwisko/Pełna nazwa Firmy

2. Adres zamieszkania / Adres
siedziby

3. Adres do korespondencji
( jeżeli jest inny niż adres zamieszkania lub siedziby)

4. Telefon kontaktowy
5. Adres e-mail

Dane inwestycji
6. Rodzaj istniejącego
/projektowanego obiektu
budowlanego / nieruchomości**
7. Adres istniejącego
/projektowanego obiektu
budowlanego**
8. Maksymalne dobowe
zapotrzebowanie wody
10. Wymagana ilość wody na cele
ppoż.**
11.Maksymalny dobowy przepływ
odprowadzanych ścieków
12. Rodzaj ścieków*
13. Planowany termin

Nr działki ewidencyjnej:

Qdmax= …… [m3/d]

9. Wymagane
ciśnienie w miejscu
przyłączenia

Obręb:

P = ……..[MPa]

Qppoż= …… [l/s]
Qdmax= …… [m3/d]
bytowe
poboru wody
dostarczania ścieków

komunalne
od
od

przemysłowe

14. Uwagi

*Proszę zaznaczyć X
**Niepotrzebne proszę skreślić

Załączniki
Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 z naniesionymi liniami rozgraniczającymi
teren inwestycji i lokalizacją przyłączanego obiektu budowlanego:*
Parametry dostarczanych ścieków*

tak

nie

tak

nie

( w przypadku dostawców ścieków przemysłowych)
*Proszę zaznaczyć X

Oświadczenie Wnioskodawcy
Oświadczam, że zapoznałem/am się z Klauzulą informacyjną i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych przez Zakład Usług Komunalnych w Łowiczu w celu realizacji niniejszego wniosku.

Data ……………………………………….

Podpis ………………………………………………………………..

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych w Łowiczu;
2. Zakład Usług Komunalnych w Łowiczu powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się
pod adresem e-mail: iod@zuklowicz.pl bądź telefonicznie 46 837 26 62
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 pkt c w celu opracowania Warunków
technicznych przyłączenia do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej;
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia przyłączy wybudowanych na podstawie
wydanych warunków technicznych;
5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie
obowiązujących przepisów prawa, w tym z uwzględnieniem ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie
do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 z późn. zm.).
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania,
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
7. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 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.;
8. Nie przysługuje Pani/Panu: w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO1) prawo do usunięcia danych osobowych,
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, na podstawie art. 21 RODO prawo
sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne;
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

* W przypadku gdy Wnioskodawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie
stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa
(usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
1) 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

