Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Rawska 2-4, 82-300 Elbląg
Data zlecenia

WNIOSEK O WSTĘPNE ZAPEWNIENIE
dostawy wody
odbioru ścieków
odbioru wód opadowych

...................................

dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w tym w zabudowie zagrodowej */**/
1. Sposób odbioru: */
osobisty listowy

e-mail (wersja elektroniczna)

DANE PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O WYDANIE WSTĘPNEGO ZAPEWNIENIA
2. Nazwisko i imię/ Nazwa firmy: */
…………………………………………………………………………………..……………………………………..
…………………………………………………………………………………..……………………………………..
…………………………………………………………………………………..……………………………………..
3. Adres zamieszkania/siedziby podmiotu: */
…………………………………………………………………………………..……………………………………..
…………………………………………………………………………………..……………………………………..
4. Adres do korespondencji:
…………………………………………………………………………………..……………………………………..
…………………………………………………………………………………..……………………………………..
5. Pozostałe informacje:
 telefon
………………………………………………………………………………………..………..
 e-mail
………………………………………………………….……………………..……………….
OKREŚLENIE POTRZEB PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O WYDANIE WSTĘPNEGO ZAPEWNIENIA
6. Budynek: */
 istniejący  projektowany
7. Lokalizacja nieruchomości lub obiektu, który ma zostać przyłączony: */
 miejscowość ................................................................, ul. ......................................................, nr ..................
 działka geodezyjna nr ......................................................................................., obręb ...............................
8. Powierzchnia:
- zabudowana .......................m2

- utwardzona ....................... m2

9. Planowane maksymalne zużycie wody do celów bytowych: */

- tereny zielone ........................ m2

Qdśr. [m³/d]..................

qs [l/s]..................

10. Informacja o sposobie wykorzystania nieruchomości (ilość przyborów sanitarnych w budynku):*/
umywalka (szt.) ................. natrysk (szt.).............. pralka (szt.)................ miska ustępowa (szt.).............
zlewozmywak (szt.) ........... wanna (szt.) .............. zmywarka (szt.) ........ bidet (szt.) .............................
11. Ilość odprowadzanych ścieków: */

qs [l/s]..................

12. Ilość odprowadzanych wód opadowych i roztopowych z terenu całej nieruchomości: */ ..........................[l/s]
13. Załącznik: */
 Mapa sytuacyjna z lokalizacją przedmiotowej działki.
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KLAUZULA INFORMACYJNA
 Termin wydania wstępnego zapewnienia lub odmowy jego wydania wynosi 30 dni – od dnia złożenia
kompletnego wniosku o wydanie wstępnego zapewnienia dostawy wody i odbioru ścieków dla
budynków mieszkalnych jednorodzinnych w tym w zabudowie zagrodowej.
 Za kompletny wniosek uważa się całkowite wypełnienie druku wniosku oraz załączenie wymaganych
załączników. W przypadku złożenia niekompletnego wniosku, Spółka poinformuje pisemnie
Wnioskodawcę o potrzebie jego uzupełnienia. Czasu na uzupełnienie wniosku nie wlicza się do czasu na
wydanie wstępnego zapewnienia dostawy wody i odbioru ścieków.
 Informujemy, że na podstawie art.13 Rozporządzenia, od początku jego obowiązywania, aktualne będą
poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Elbląskie
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
 Administratorem Państwa danych osobowych jest
Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
82-300 Elbląg, ul Rawska 2-4
tel. +48 55 230 71 05
e-mail: epwik@epwik.com.pl
(zwane dalej Spółką)
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Spółce
tel. +48 55 230 72 42
e-mail: iod@epwik.com.pl
 Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przetwarzania Państwa danych związanych z
realizacją zawartych ze Spółką umów. W przypadku niepodania danych, w/w nie będzie możliwe.
 Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych,
jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do
organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami
danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu.
 Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej.
 Dane osobowe będą przechowywane przez okres
- niezbędny do realizacji umów,
- regulowany przepisami innych ustaw np. prawo podatkowe, ustawa o księgowości etc.

(czytelny podpis Wnioskodawcy)

/ pole obowiązkowe/zaznaczyć właściwy kwadrat

**/ zabudowa zagrodowa – budynki mieszkalne, gospodarcze lub inwentarskie w rodzinnych gospodarstwach rolnych, hodowlanych
lub ogrodniczych oraz w gospodarstwach leśnych
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Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Rawska 2-4, 82-300 Elbląg

WNIOSEK O WSTĘPNE ZAPEWNIENIE
dostawy wody
odbioru ścieków
odbioru wód opadowych

Data zlecenia

.....................................

dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego lub innego obiektu*/
1. Sposób odbioru:*/
osobisty listowy

e-mail (wersja elektroniczna)

DANE PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O WYDANIE WSTĘPNEGO ZAPEWNIENIA
2. Nazwisko i imię/ Nazwa firmy: */
…………………………………………………………………………………..……………………………………..
…………………………………………………………………………………..……………………………………..
…………………………………………………………………………………..……………………………………..
3. Adres zamieszkania/siedziby podmiotu: */
…………………………………………………………………………………..……………………………………..
…………………………………………………………………………………..……………………………………..
4. Adres do korespondencji:
…………………………………………………………………………………..……………………………………..
…………………………………………………………………………………..……………………………………..
5. Pozostałe informacje:
 telefon
…………………………………………………………..…………………………….………
 e-mail
………………………………………………………….……………….…………………….
OKREŚLENIE POTRZEB PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O WYDANIE WSTĘPNEGO ZAPEWNIENIA
6. Budynek: */
 istniejący  projektowany
7. Przeznaczenie obiektu: */
budynek mieszkalny wielorodzinny: (liczba lokali mieszkalnych) .............. (liczba lokali usługowych) .............
inny obiekt (określić rodzaj działalności) ................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
Czy budynek posiada garaż podziemny?

TAK

NIE

8. Lokalizacja nieruchomości lub obiektu, który ma zostać przyłączony: */
 miejscowość ..................................................., ul. ............................................................., nr ..................
 działka geodezyjna nr .................................................................................,
9. Powierzchnia: */
- zabudowana .......................m2

- utwardzona ....................... m2

obręb ...............................

- tereny zielone ........................ m2

10. Informacja o sposobie wykorzystania nieruchomości (ilość przyborów sanitarnych w budynku):*/
umywalka (szt.) ................. natrysk (szt.).............. pralka (szt.)................ miska ustępowa (szt.).............
zlewozmywak (szt.) ........... wanna (szt.) .............. zmywarka (szt.) ........ bidet (szt.) ..............................
11.






Planowane maksymalne zużycie wody do celów: */
bytowych
Qdśr. [m³/d]..................
technologicznych
Qdśr. [m³/d]..................
przeciwpożarowych do wew. gaszenia pożaru
przeciwpożarowych do zew. gaszenia pożaru
innych (podać jakich.............................................................)
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12. Ilość odprowadzanych ścieków: */
 bytowych
Qdśr. [m³/d]..................
qs [l/s]..................
 przemysłowych
Qdśr. [m³/d]..................
qs [l/s]..................
oraz rodzaj ścieków **/
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
13. Ilość odprowadzanych wód opadowych i roztopowych z terenu całej nieruchomości: */......................[l/s]
14. Załącznik: */


Mapa sytuacyjna z lokalizacją przedmiotowej działki.

KLAUZULA INFORMACYJNA















Termin wydania wstępnego zapewnienia lub odmowy jego wydania wynosi 30 dni – od dnia złożenia kompletnego
wniosku o wydanie wstępnego zapewnienia dostawy wody i odbioru ścieków dla budynków innych niż mieszkalne
jednorodzinne i innych niż w zabudowie zagrodowej.
Za kompletny wniosek uważa się całkowite wypełnienie druku wniosku oraz załączenie wymaganych załączników.
W przypadku złożenia niekompletnego wniosku, Spółka poinformuje pisemnie Wnioskodawcę o potrzebie jego
uzupełnienia. Czasu na uzupełnienie wniosku nie wlicza się do czasu na wydanie wstępnego zapewnienia dostawy
wody i odbioru ścieków.
Informujemy, że na podstawie art.13 Rozporządzenia, od początku jego obowiązywania, aktualne będą poniższe
informacje i zasady związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Elbląskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Administratorem Państwa danych osobowych jest
Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
82-300 Elbląg, ul Rawska 2-4
tel. +48 55 230 71 05
e-mail: epwik@epwik.com.pl
(zwane dalej Spółką)
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Spółce
tel. +48 55 230 72 42
e-mail: iod@epwik.com.pl
Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przetwarzania Państwa danych związanych z realizacją
zawartych ze Spółką umów. W przypadku niepodania danych, w/w nie będzie możliwe.
Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą
tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu.
Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres
- niezbędny do realizacji umów,
- regulowany przepisami innych ustaw np. prawo podatkowe, ustawa o księgowości etc.

(czytelny podpis Wnioskodawcy)
/ pole obowiązkowe/zaznaczyć właściwy kwadrat

**/ dla ścieków pochodzących z działalności produkcyjnej lub usługowej podać następujące parametry odprowadzanych ścieków
[mg/l]: BZT5, ChZT, zawiesina ogólna, azot ogólny, fosfor ogólny, Ph oraz inne specyficzne dla charakteru prowadzonej
działalności.
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