Siedlce, dn. ………………
Wnioskodawca
Imię i nazwisko/nazwa………………………………………………….
…………………………………………………………………………...
Adres do korespondencji ………………………………………………..
Tel.(w godz. 700-1500)…………………………………………………....
PESEL
NIP
REGON
WNIOSEK
o zawarcie umowy o odprowadzanie wód opadowych i roztopowych będących skutkiem opadów atmosferycznych
do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej/ogólnospławnej/*
Zwracam się z wnioskiem o zawarcie umowy o odprowadzanie wód opadowych i roztopowych dla nieruchomości położonej w Siedlcach przy ul. ...................................................................................
Oświadczam, że:
1. posiadam / nie posiadam/* zainstalowane urządzenie pomiarowe służące do pomiaru ilości odprowadzanych wód
opadowych i roztopowych
2. wielkość odwadnianej nawierzchni utwardzonej (bez pow. dachów) wynosi.........................m2
3. z pkt. 2 przypada na typ powierzchni i rodzaj utwardzonej nawierzchni:
a/ powierzchnia terenów przemysłowych i składowych oraz baz transportowych:
asfalt, beton (ψ = 0,90)
- ……..........m2,
kostka (ψ = 0,80)
- …………..m2,
bruk, trylinka, płyta chodnikowa (ψ = 0,60)
- …..………m2,
inne …………………………
- …………..m2
b/ powierzchnia dróg i parkingów o nawierzchni szczelnej
asfalt, beton (ψ = 0,90)
- ……..........m2 ,
kostka (ψ = 0,80)
- …………..m2,
bruk, trylinka, płyta chodnikowa (ψ = 0,60)
- …..………m2,
inne …………………………
- …………..m2
c/ inna powierzchnia o nawierzchni szczelnej
asfalt, beton (ψ = 0,90)
- ……..........m2,
kostka (ψ = 0,80)
- …………..m2,
bruk, trylinka, płyta chodnikowa (ψ = 0,60)
- …..………m2,
inne …………………………
- …………..m2
Wnioskodawca oświadcza, że jest: właścicielem, współwłaścicielem, najemcą, użytkownikiem, użytkownikiem
wieczystym, samoistnym posiadaczem, zarządcą, administratorem/* w/w nieruchomości.
Dodatkowe informacje: ....................................................................................................... .......................................................
Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z o.o. w Siedlcach w celu realizacji niniejszego wniosku zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku 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 119 z 2016 r.).
Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że mam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu.
* - niepotrzebne skreślić
ψ – współczynnik spływu
PESEL podaje osoba fizyczna
NIP, REGON podaje podmiot prowadzący działalność gospodarczą

…………………………………….
(podpis wnioskodawcy)

