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1) DANE ZLECENIODAWCY 
      (DRUKOWANYMI LITERAMI) 

2) DANE INWESTORA 
      (DRUKOWANYMI LITERAMI) 

 

3) NR SPRAWY 
 

 

Uzupełnia WiK Turawa 

NALEŻY WYPEŁNIĆ DANE ZLECENIODAWCY I INWESTORA, JEŻELI INWESTORA 
REPREZENTUJE INNY PODMIOT 

1a) Imię i nazwisko / pełna nazwa 2a) Imię i nazwisko / pełna nazwa 4a) Data przyjęcia wniosku        
(Sekretariat / BOK) 
 
 
 
 
 
 

Uzupełnia WiK Turawa 

1b) Adres zamieszkania / siedziby 2b) Adres zamieszkania / siedziby 

1c) Kod, miejscowość 2c) Kod, miejscowość 4b) Data wpłynięcia wniosku  
                  do DUR 
 
 
 

Uzupełnia WiK Turawa 

1d) NIP** 2d) NIP** 

1e) Kontakt telefoniczny** 2e) Kontakt telefoniczny** 5) Odbiór pisma (właściwe 
zaznaczyć): 

□ ul. Opolska 43, Turawa 

□ wysyłka pocztą 

1f) Kontakt mailowy** 2f) Kontakt mailowy** 

6) RODZAJ WARUNKÓW TECHNICZNYCH 

 □ zaopatrzenia w wodę           □ odprowadzenia ścieków bytowych           □ odprowadzenia ścieków przemysłowych 

  

 □ inne (jakie?) ................................................................................................................................................................ 
 

7) RODZAJ OBIEKTU BUDOWLANEGO NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI 

7a)                        □ istniejący                 □ projektowany                 □ ilość kondygnacji …………. 

7b) □ zabudowa punktowa jednorodzinna     □ zabudowa zespołowa jednorodzinna 

 □ zabudowa punktowa wielorodzinna     □ zabudowa zespołowa wielorodzinna 

□ zakład produkcyjny / usługowy     □ obiekt handlowy      □ obiekt biurowy       □ obiekt użyteczności publicznej 

□ inne (jakie?) .............................................................................................................................................................................  
 

8) ADRES INWESTYCJI (DRUKOWANYMI LITERAMI) 

Ulica ........................................................................  Nr budynku / lokalu …………………………………………………… 

Miejscowość ...........................................................  Nr ew. działki, obręb ……………………………………………......... 

9) ZAPOTRZEBOWANIE NA WODĘ 

9a)  □ na cele socjalno – bytowe Q = ………........... [m3/d] 

                                                         Q = ………........... [dm3/s] 

9c***) □ liczba mieszkańców/ pracowników  

                          M = ................ [osób]    

9b)  □ na cele technologiczne Q = ………........... [m3/d] 

                                                         Q = ………........... [dm3/s] 
9d***) □ Q hmax = ............................................  [dm3/s] 

9e)  □ na cele p.poż. - wewnętrzne Q = ................... [dm3/s]        □ na cele p.poż. - zewnętrzne    Q = .................. ..   [dm3/s] 

 
* Niepotrzebne skreślić. 
** Pola oznaczone kolorem szarym – wskazane do wypełnienia, nieobowiązkowe. 
*** Należy wypełnić w przypadku budynków wielorodzinnych/biurowych/usługowych. 
**** Należy załączyć do wniosku w przypadku odprowadzania ścieków przemysłowych. 
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10) ILOŚĆ ŚCIEKÓW 

10a)   □ bytowych       Q = ………........... [m3/d] 

                                                 Q = .................... [dm3/s] 

10b)     □ przemysłowych       Q = ………........... [m3/d] 

                                                 Q = ...................... [dm3/s] 

10c)         □ innych       Q = ………........... [m3/d]                       Q = .................... [dm3/s] 

11) ZAŁĄCZNIKI  

11a) □  plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci                                                                                   

                    wodociągowej i/lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu 

11b) □ pełnomocnictwo do reprezentowania inwestora (jeżeli inwestora reprezentuje inny podmiot) 

11c)****  □ parametry jakościowe (charakterystyka) ścieków przemysłowych i wielkość ładunku zanieczyszczeń 

12)** INNE INFORMACJE 

 

13) Miejscowość 14) Data 15) Podpis / Pieczątka Zleceniodawcy / Inwestora* 

 

 
 
UWAGA! Wniosek należy wypełnić czytelnie. Wniosek nieczytelny, nieprawidłowo wypełniony  
lub niekompletny (brak wymaganych załączników) będzie zwrócony wnioskodawcy celem uzupełnienia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
* Niepotrzebne skreślić. 
** Pola oznaczone kolorem szarym – wskazane do wypełnienia, nieobowiązkowe. 
*** Należy wypełnić w przypadku budynków wielorodzinnych/biurowych/usługowych. 
**** Należy załączyć do wniosku w przypadku odprowadzania ścieków przemysłowych. 
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Informacja o przepisach dotyczących ochrony danych osobowych 

 

1. Administratorem danych osobowych jest Wodociągi i Kanalizacja Turawa sp. z o.o. z siedzibą w Turawie przy ulicy  

Opolskiej 43 (zwana dalej „Spółką”) wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000307671, numer REGON: 160202142, NIP: 

991-042-23-52, wysokość kapitału zakładowego: 31 784 000 zł;  nr. tel. 77 440 44 44; e-mail: sekretariat@wik.turawa.pl . 

2. W Spółce wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu 

602-270-772, następującym adresem korespondencyjnym RAS Serwis Radosław Springer, ul. 1 Maja 46/1A (45-356 Opole) 

lub za pośrednictwem dedykowanego adresu e-mail: iod@wik.turawa.pl. 

3. Spółka będzie przetwarzać Pani/Pana dane: 

1) w celu rozpoznania wniosku o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

roku 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 

Nr 119, str. 1; zwane dalej „RODO”). Administrator wymaga podania wyłącznie danych osobowych niezbędnych do 

podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą; 

2) w przypadku gdy Pani/Pan występuje w imieniu innego podmiotu, Spółka będzie przetwarzała Pani/Pana dane również 

w celu ustalenia prawidłowej reprezentacji podmiotu reprezentowanego przez Panią/Pana i zagwarantowania 

odpowiedzialności za zobowiązania tegoż podmiotu. Podstawą prawną dla przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 

jest uzasadniony interes administratora danych osobowych. 

4. Zbieranie oraz przetwarzanie danych osobowych odbywa się więc zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. b RODO, na mocy którego 

przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której 

stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem 

umowy. 

5. Podanie przez Pana* / Panią* danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek niezbędny do rozpoznania przez 

Spółkę wniosku o wydanie warunków technicznych na przyłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej. Konsekwencją 

niepodania tych danych jest brak możliwości prawidłowego wykonywania przez Spółkę obowiązków wynikających z ustawy 

z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 roku, poz. 

1437), w szczególności zaś przekazania potwierdzenia, o którym mowa w art. 19a ust. 3 tej ustawy oraz rozpoznania wniosku 

o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej. 

6. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez czas: niezbędny dla rozpoznania wniosku o wydanie warunków 

technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz – w przypadku wydania warunków technicznych 

przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej -przez okres ważności wydanych przez Spółkę warunków technicznych 

przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, tj. przez 2 lata od dnia ich wydania; wykonywania obowiązków 

prawnych przez Spółkę; w którym przepisy nakazują Spółce przechowywać dane; w którym Spółka może ponieść 

konsekwencje prawne niewykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz ustalenia, obrony i dochodzenia 

roszczeń i wierzytelności przez Spółkę. W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Pana* / Pani* dane, jeśli będzie 

to konieczne do dochodzenia praw i obowiązków wynikających z umowy lub obowiązujących przepisów prawa.  

7. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie osobom upoważnionym przez Spółkę tj. pracownikom i współpracownikom 

Spółki, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki*, podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy 

to zadanie* innym odbiorcom danych np. kurierom (placówkom pocztowym) *, bankom*, ubezpieczycielom*, kancelariom 

prawnym* lub instytucjom upoważnionym z mocy prawa do otrzymania przedmiotowych danych.  
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8. Jednocześnie informujemy, że przysługuje Panu* / Pani* prawo do żądania dostępu do gromadzonych przez Spółkę danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich 

przetwarzania, a także prawo do przenoszenia w/w danych.  

9. Na czynności Spółki związane z przetwarzaniem danych osobowych można wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych.  

10. Udostępnione przez Pana* / Panią* dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie będą 

podlegały profilowaniu. Spółka nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 

 

 

 

 

                              podpis Zleceniodawcy / Inwestora* 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

* Niepotrzebne skreślić 
** Pola oznaczone kolorem szarym – wskazane do wypełnienia, nieobowiązkowe. 
*** Należy wypełnić w przypadku budynków wielorodzinnych/biurowych/usługowych. 
**** Należy załączyć do wniosku w przypadku odprowadzania ścieków przemysłowych. 


