PROSZĘ WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI

Dębno, dnia …………………………
……………………………………….............
(imię i nazwisko)

……………………………………….............
adres do korespondencji

……………………………………….............
ulica i nr domu

……………………………………….............
(telefon kontaktowy - nieobowiązkowe)

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Sp z o.o. w Dębnie
ul. Droga Zielona 1
74-400 Dębno

ZAWIADOMIENIE
ZAMIARZE ROZPOCZĘCIA ROBÓT
zawiadamiam, że w dniu:
…………………………………………………………………………………………………………
zamierzam rozpocząć budowę przyłącza wodociągowego/ kanalizacyjnego
na

działce

położonej

w…………….………………………………………………,

ul. ……………………………………………………………………………………………….
Posiadam*: warunki techniczne nr………………………………z dnia………………………

........................................................................
(podpis osoby wnioskującej)

POUCZENIE
W sprawach spornych dotyczących:
1) odmowy zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków przez przedsiębiorstwo
wodociągowo-kanalizacyjne,
2) odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego, lub odmowy przyłączenia do sieci
nieruchomości osobie ubiegającej się o przyłączenie nieruchomości do sieci - na wniosek strony
rozstrzyga organ regulacyjny w drodze decyzji.
Rozstrzygnięcie organu regulacyjnego może polegać na nakazaniu przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu:
1) zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków;
2) przywrócenia dostawy wody;
3) otwarcia przyłącza kanalizacyjnego;
4) przyłączenia do sieci.

Na wniosek jednej ze stron organ regulacyjny może określić, w drodze postanowienia, na które służy zażalenie,
warunki zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków, lub przyłączenia do sieci do czasu ostatecznego
rozstrzygnięcia sporu.
Organ regulacyjny:
Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie
ul. Tama Pomorzańska 13A
70-030 Szczecin
Informacja
dotycząca ochrony danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka
z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dębnie przy ulicy Droga Zielona 1, 74-400 Dębno, e-mail:
sekretariat@pwikdebno.pl.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych osobowych: e-mail: iod@pwikdebno.pl
2. Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 litera „b” ogólnego rozporządzenia 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 (RODO) w celu obsługi i realizacji umowy,
której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed
zawarciem umowy.
3. Administrator nie udostępnia danych, ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego, ani organizacji
międzynarodowej.
4. Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu, tzn, przez okres niezbędny do
wydania warunków oraz maksymalnie przez okres przedawnienia roszczeń związanych z realizacją wniosku.
5. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa
Urzędu ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
6. Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
7. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego celu. Zgoda na przetwarzanie danych
może być cofnięta, jednak uniemożliwi to realizację wniosku.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do
realizacji wniosku o wydanie warunków technicznych włączenia do sieci.
…..........................................
czytelny podpis wnioskodawcy

