Zakład Gospodarki Komunalnej
Czernica Sp. z o.o.
WNI OSE K O WYDANIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA DO SIECI
dla jednego budynku jednorodzinnego lub w zabudowie zagrodowej

NR 2

INWESTOR
Imię i Nazwisko
lub Nazwa
NIP, REGON
Adres
zamieszkania
lub siedziba (Ulica,

N I P

R E G O N

nr, Kod, Miejscowość)

Tel.
e-mail
Adres korespondencyjny / PEŁNOMOCNIKA
(wskazać gdy jest inny niż zamieszkania lub siedziby)

Imię i Nazwisko
Ulica, nr, Kod,
Miejscowość,
Tel.
e-mail
Forma odbioru*: □ osobista /

□ poczta - listem poleconym

Proszę o wydanie warunków przyłączenia do sieci:*

□

□ kanalizacji sanitarnej

wodociągowej

Wskazanie planowanego terminu rozpoczęcia poboru wody/odprowadzania ścieków:……………………………………….

Dla nieruchomości:
Ulica, nr
Nr działki
Obręb

do której posiadam prawo z tytułu
(proszę wpisać np.: własności, współwłasności, użytkowania wieczystego, inne- jakie)

Informacja o obiekcie przyłączanym do sieci*:
Budynek:

□ istniejący;

□ projektowany;
□ w budowie/rozbudowie
□ 1 szt. jednorodzinny dwulokalowy

□ 1 szt. jednorodzinny jednolokalowy
□ w zabudowie zagrodowej**
□ nieruchomość posiada własne ujęcie

Przeznaczenie i sposób wykorzystania nieruchomości lub obiektu*:
□ cele mieszkaniowe
□ inne……………………………………………
Zapotrzebowanie wody na cele:
Socjalno-bytowe
Technologiczne
Inne
z sieci zewnętrznej
Pożarowe
wewnętrzne

Qśrd

Qmaxh

[m3/d]

[m3/h]

-

-

qn [dm3/s]

Własne źródło wody
głębinowej/deszczowej
Qśrd [m3/d]

Qśrd

Ilość odprowadzanych ścieków:

[m3/d]

Własne źródło wody głębinowej/deszczowej
Qśrd [m3/d]

Bytowych
Przemysłowych
Wartości wskaźników zanieczyszczeń oraz ich dopuszczalne wartości w ściekach sanitarnych wprowadzanych do kanalizacji
sanitarnej zgodnie z „Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującym na terenie Gminy
Czernica”.
***Zaznaczyć „×” w przypadku przekroczenia:
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Wskaźnik
zanieczyszczeń
temperatura
odczyn
ChZT
BZT5
Chlorki
Siarczany
Fosfor ogólny
Azot amonowy
Azot azotynowy

Dopuszczalna
wartość
35 oC,
od 6,5 do 9,5 pH
1.500mg O2/dm3,
800 mg O2/dm3,
1000 mg Cl/dm3,
500 mg SO4/dm3,
20 mg P/dm3,
200mg NNH4/dm3,
10 mg NNO3/dm3,

„×”***

Lp.

Wskaźnik zanieczyszczeń

10
11
12
13
14
15
16
17
18

zawiesiny
Ołów
Miedź
Rtęć,
Kadm
Cynk
Chrom ogólny
Nikiel
Substancje ekstr. się eterem naft.

Dopuszczalna
wartość
400 mg/dm3,
1,0 mg Pb/dm3,
1,0 mg Cu/dm3,
0,1 mg Hg/dm3,
0,4 mg Cd/dm3,
5,0 mg Zn/dm3,
1,0 mg Cr/dm3,
1,0 mg Ni/dm3,
100 mg/dm3,

„×”***

Oświadczam, że wielkości stężeń zanieczyszczeń w ściekach bytowych/przemysłowych odprowadzanych z obiektu*:

□ nie będą przekraczać dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń, o których mowa w obowiązującym
Rozporządzeniu Ministra Budownictwa z dnia 14.07.2006r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków
przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U 2016 poz. 1757. Z późn. zm.).

□ będą przekraczać dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń, o których mowa w obowiązującym Rozporządzeniu
Ministra Budownictwa z dnia 14.07.2006r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych
oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U 2016 poz. 1757. Z późn. zm.). w zakresie:
1.
2.
3.

Załączniki*:
- 1 egz. planu zabudowy lub szkicu sytuacyjnego z usytuowaniem przyłącza w stosunku do sieci wod. - kan.
□ 1 egz. aktualnej mapy do celów opiniodawczych lub projektowych w skali 1:500 lub 1:1000
□ odpis z właściwego KRS lub CEIDG, w przypadku firm.
□ pełnomocnictwo, w przypadku reprezentowania Inwestora.
*odpowiednie zaznaczyć
** zabudowie zagrodowej – należy przez to rozumieć w szczególności budynki mieszkalne, budynki gospodarcze lub
inwentarskie w rodzinnych gospodarstwach rolnych, hodowlanych lub ogrodniczych oraz w gospodarstwach leśnych;

Klauzula informacyjna dla umów
Zgodnie z art. 13 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujmy, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej Czernica Sp. z o.o., ul. Wrocławska 111, 55-003 Ratowice;
Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych – biuro@zgkczernica.pl;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia;
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres uznany za konieczny do celu, w jakim zostały zebrane (w tym zgodnie z wymogami obowiązujących
przepisów i regulacji prawnych); Dane osobowe mogą być przechowywane dłużej, w przypadku, gdy taki wymóg określają przepisy lub regulacje prawa oraz
w celu ustalenia, wykonywania lub obrony praw administratora;
Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.

………………………………………………………………….
data i czytelny podpis inwestora / pełnomocnika

ul. Wrocławska 111, 55-003 Ratowice, e-mail: biuro@zgkczernica.pl www.zgkczernica.pl 71 318 01 73
KRS: 0000676519 NIP: 8961559770 REGON: 366610918

Strona 2 z 2

