Zakład Usług Wodno – Ściekowych Sp. z o.o.
ul. Krótka 9, 69-100 Słubice, tel./fax. 95 758 26 65
e-mail: kontakt@zuws.pl, www.zuws.pl

……………………………………………………………..

Słubice, dnia …………………………………….

(imię, nazwisko, nazwa firmy Wnioskodawcy/Inwestora)

……………………………………………………………..
(adres zamieszkania )

……………………………………………………………..
(PESELdla osób prywatnych/NIP dla przedsiębiorców )

……………………………………………………………
(numer telefonu)

Wniosek o zapewnienie możliwości
dostarczenia wody i odbioru ścieków z nieruchomości (promesa)
1.

Opis nieruchomości, do której będzie dostarczana woda i / lub z której będą odprowadzane ścieki,
w szczególności określenie sposobu jej zagospodarowania i przeznaczenia*:

* gospodarstwo domowe / gospodarstwo domowe z działką rekreacyjną / ogród działkowy,
* przedsiębiorstwo produkcyjne / przedsiębiorstwo handlowe / przedsiębiorstwo usługowe,
* obiekt istniejący / obiekt projektowany / obiekt w budowie,
* inne:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2.

Lokalizacja obiektu:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3.

Przewidywany pobór wody na cele*:
a) dla gospodarstw domowych i na cele socjalne,
b) na cele przemysłu spożywczego,
c) na cele produkcyjne, handlowe, usługowe, ppoż..

4.

Przewidywane odprowadzanie ścieków *:
a) ścieki bytowe z gospodarstw domowych,
b) ścieki przemysłowe z działalności przemysłowej, handlowej, usługowej, transportowej,
c) ścieki bytowe z działalności przemysłowej, handlowej, usługowej, transportowej.

Załączniki:
1. Aktualna mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:500 (1:1000) określająca usytuowanie nieruchomości
względem istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu.
...................................................................
(imię i nazwisko)

* właściwe podkreślić
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Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach informuje, że:
1. Administratorem zebranych danych osobowych jest Zakład Usług Wodno – Ściekowych Sp. z o.o.
w Słubicach zgodnie z Rozporządzeniem 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.
Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iodo@zuws.pl.
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego
na administratorze, jakim jest realizacja przepisów ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2018 r. poz. 1152).
3. Dane będą przechowywane jako część dokumentacji technicznej.
4. Dane będą udostępniane jedynie uprawnionym podmiotom w okolicznościach przewidzianych
w powszechnie obowiązujących przepisach.
5. Istnieje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest warunkiem realizacji przedmiotowego
wniosku.

...................................................................
(imię i nazwisko)
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