PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
w Malborku spółka z o. o.
82-200 Malbork, ul. Chrobrego 31; tel.: 55 2469580; faks: 55 2469588; KRS nr 0000112541 zarejestrowana: Sąd Rejonowy
Gdańsk VII Wydział Gospodarczy NIP: 579-000-74-23; REGON: 170423651; Wysokość kapitału: 14.605.500 PLN;
www.pwik.malbork.pl, www.bip.pwik.malbork.pl; e-mail: pwik@pwik.malbork.pl

Malbork, dnia ………………… r.
WNIOSEK
o wydanie warunków technicznych na przyłączenie do sieci wodociągowej/kanalizacyjnej*
1. Inwestor...........................................................................................................................................................................
2. Adres do korespondencji:
kod i miejscowość ...............................................................................................................................................................
ulica i nr domu ...................................................................................................................................................................
3. Wykonanie przedmiotu umowy dotyczyć będzie obiektu/nieruchomości położonej:
kod i miejscowość ...............................................................................................................................................................
ulica i nr domu ...................................................................................................................................................................
nr działki ............................................................................................................................................................................
4. Rodzaj istniejącego/projektowanego* obiektu: ..............................................................................................................
5. Maksymalne dobowe zapotrzebowanie wody w m3 …………… lub liczba osób: ......................................................
6. Maksymalna dobowa ilość ścieków w m3 ……………………… lub liczba osób: ......................................................
7. Rodzaj ścieków: bytowe/komunalne/przemysłowe*
8. Załączniki:

· plan zagospodarowania działki lub nieruchomości w skali 1:500 potwierdzony podpisem autora
· dokument stwierdzający prawo do dysponowania terenem lub nieruchomością (oryginał do wglądu).
………………………………………
Podpis wnioskodawcy

Telefon: …………………………… e-mail: …………………………………………………… .................... …………
 Wyrażam zgodę  nie wyrażam zgody na wykorzystanie mojego numeru telefonu i/lub adresu e-mail w celach
związanych z przyłączeniem do sieci wodociągowej/kanalizacyjnej oraz z późniejszym świadczeniem usług przez
PWiK w Malborku. Podanie numeru telefonu i/lub adresu e-mail nie jest konieczne, jednakże przyspieszy realizację
wniosku i ułatwi kontakt z Wnioskodawcą.
Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Malborku sp. z o.o., ul. Chrobrego 31,
82-200 Malbork. Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@pwik.malbork.pl. Przetwarzanie danych osobowych
Wnioskodawcy jest niezbędne do realizacji niniejszego wniosku. Dane osobowe podane w niniejszym wniosku będą
udostępnianie jedynie uprawnionym podmiotom, w okolicznościach przewidzianych prawem. Wnioskodawca ma prawo dostępu
do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Wnioskodawca ma
prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna że przetwarzanie danych Wnioskodawcy narusza
przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe Wnioskodawcy będą przetwarzanie przez okres trwania obowiązków
prawnych nałożonych na Administratora. Podanie danych osobowych przez Wnioskodawcę jest dobrowolne, jednakże konieczne
do rozpatrzenia niniejszego wniosku w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu do korespondencji i adresu przedmiotu wniosku .
Więcej informacji nt. przetwarzania danych osobowych: bip.pwik.malbork.pl, tel. 552469580 lub w siedzibie firmy.
………………………………………
Podpis wnioskodawcy

*

Niepotrzebne skreślić

