Formularz OPS-7

WNIOSEK O AKTUALIZACJĘ WPI
ODPŁATNE PRZEKAZANIE SIECI

Data

Regionalne Wodociągi i Kanalizacja spółka z o. o.
ul. Ustronie Miejskie 1 78-200 Białogard
Inwestor / adres zamieszkania:
Nazwisko lub nazwa firmy
Imię /c.d. nazwa firmy
Miejscowość

Kod

Poczta

Ulica

Nr budynku

Nr lokalu

Informacje dodatkowe:
Telefon

Email

NIP ( dot. firm)

WNIOSEK
o aktualizację Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych
dla Sieci projektowanej / dla Sieci istniejącej*

1. Adres nieruchomości/inwestycji:
Miejscowość

Kod

Ulica
Nr działek

Poczta

Gmina

Nr budynku

Nr lokalu
Obręb

Rodzaj planowanej zabudowy - właściwe zaznaczyć
❑ budynek mieszkalny jednorodzinny / bliźniak 1)

■❑ budynek mieszkalny w iel or odzinny

❑ budynek użyteczności publicznej (rodzaj) ..........................................................................................................................
❑ zakład usługowy / produkcyjny(rodzaj) ..............................................................................................................................
❑ inne(rodzaj) ..................................................................................................................................................

2. Planowany zakres inwestycji:

RODZAJ SIECI BĘDĄCEJ PRZEDMIOTEM SPRZEDAŻY: (wodociągowa, kanalizacyjna)

DŁUGOŚĆ I PRZEKRÓJ SIECI PROJEKTOWANEJ / ISTNIEJĄCEJ*:

WYNEGOCJOWANY KOSZT SPRZEDAŻY SIECI NETTO:
słownie:
PLANOWANY TERMIN ROZPOCZĘCIA POBORU WODY:
PLANOWANY TERMIN ROZPOCZĘCIA ZRZUTU ŚCIEKÓW:
3. Do wniosku załączam:
 kopia aktualnej mapy zasadniczej w skali 1:500 w planem projektowanej / trasą istniejącej* sieci.

POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH RWiK Sp. z o.o. w Białogardzie
Przyjmuję do wiadomości, że:
a) Administratorem moich danych osobowych jest Spółka „Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Białogardzie”, ul. Ustronie Miejskie 1,
78-200 Białogard. Podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
b) W każdej sprawie dotyczącej danych osobowych mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu
e-mail: iod@rwik.pl
c) Moje dane osobowe będą zbierane i przetwarzane w celu wydania opinii w sprawie możliwości przyłączenia do komunalnych sieci - na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. b ww. rozporządzenia.
d) Odbiorcami moich danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
lub umowy powierzenia.
e) Moje dane osobowe przechowywane będą przez okres istnienia wykonanej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej. Okres ten może zostać przedłużony
do czasu upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń, jeśli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne do dochodzenia lub obrony
przed takimi roszczeniami.
f) Posiadam prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych
osobowych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
g) Moje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
h) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową rozpatrzenia wniosku.

……………………………………………………………………………………
(czytelny podpis wnioskodawcy)

 zaznaczyć właściwe pole
1 Niepotrzebne

skreślić;

W przypadku przesłania niekompletnego wniosku, Wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia wniosku, a procedura
zostanie wstrzymana do czasu uzupełnienia braków

