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imię i nazwisko / nazwa:  

 

adres zamieszkania / siedziby: 
 
 

adres do korespondencji: (uzupełnić, gdy adres do korespondencji jest inny niż podany wyżej adres zamieszkania) 

 
 

numer telefonu kontaktowego
1
: 

 

PESEL
1
 / NIP

2
: 

 

REGON
2
: 

 
KRS

2
: 

 

1. 
 

Dane  
nieruchomości 

adres (ulica, nr):  

działka nr:  

posiadany tytuł prawny do nieruchomości: 

Odpowiednie zaznaczyć 

przy pomocy znaku X 
 

a) własność* / współwłasność* 
 

b) najem* / dzierżawa*  

c) inny (wymienić jaki) 
…………………………………………………………………………. 

 

2. 

Sposób 
odprowadzania/ 

zagospodarowania 
wód opadowych  
lub roztopowych 
spływających z 

połaci dachowych 
oraz terenów 

uszczelnionych 

a) bezpośrednio do sieci kanalizacji deszczowej poprzez 
przyłącze  

 

Odpowiednie zaznaczyć 
przy pomocy znaku X 

 

b) powierzchniowo (np. poprzez rynny skierowane na ulicę lub 
chodnik albo poprzez spływ powierzchniowy z terenu 
uszczelnionego na ulicę) 

 

c) do gruntu na terenie posesji (np. odprowadzenie do studni 
chłonnych lub na teren zielony oraz powierzchniowo poprzez spływ 
na teren nieutwardzony lub np. rynny skierowane na teren 
nieutwardzony lub z terenu utwardzonego na teren zielony – spadek 
w kierunku terenów zielonych) 

 

 
Ilość m

2 
terenów uszczelnionych, powierzchni dachów 

 
uzupełnić w przypadku zaznaczenia pkt 2, ppkt a) lub b). 
 

3. 
 

Rodzaje terenów 
uszczelnionych 

 

nawierzchnie asfaltowe 
 
………m² 

 
Uzupełnić tylko o taką 

ilość m² z jakiej  

odprowadzane są wody 
do kanalizacji 

deszczowej poprzez 
przyłącze lub poprzez 
spływ powierzchniowy 

na ulicę, chodnik. 
 

nawierzchnie betonowe 
 
………m² 

kostka granitowa 
 
………m² 

kostka betonowa na podbudowie betonowej 
 
………m² 

kostka betonowa na podbudowie piaskowej i cementowo - 
piaskowej 

 
………m² 

kostka granitowa 
 
………m² 

płytki chodnikowe 
 

trylinka ………m² 

ażurowe płyty betonowe ………m² 

 
PWiK w Suwałkach Sp. z o.o. 

ul. gen. W. Sikorskiego 14, 16-400 Suwałki 
e-mail: wodyopadowe@pwik.suwalki.pl 

 

INFORMACJA 

O SPOSOBIE ODPROWADZANIA / 
ZAGOSPODAROWANIA WÓD OPADOWYCH  

I ROZTOPOWYCH  
Z TERENU NIERUCHOMOSCI 

Potwierdzenie przyjęcia 
(wypełnia PWiK w Suwałkach Sp. z o.o.): 
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4. 

Powierzchnia 
dachów  

(liczona w rzucie 
poziomym) 

 

dach płaski (o nachyleniu do 15°) 
 
………m² 

Uzupełnić tylko o taką 
ilość m² z jakiej  

odprowadzane są wody 
do kanalizacji 

deszczowej poprzez 
przyłącze lub poprzez 
spływ powierzchniowy 

na ulicę, chodnik. 

dach wielospadowy (o nachyleniu powyżej 15°) 

 
………m² 

 
 
Oświadczam, że podane informacje oraz dane dotyczące ilości powierzchni są zgodne ze stanem faktycznym wynikającym z rzeczywistego pomiaru lub 
posiadanych dokumentów. 
 
 
Ochrona danych osobowych: 
Administratorem Twoich danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą  
w Suwałkach, ul. Generała Władysława Sikorskiego 14, 16-400 Suwałki (dalej PWiK). 
 
W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane? 
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy na wprowadzanie do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej wód opadowych lub 
roztopowych. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych ww. celu jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. W razie braku zawarcia umowy i przy równoczesnym 
wyrażeniu poniższej zgody, dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia ewidencji informacji o sposobie odprowadzania/ zagospodarowania wód opadowych  
i roztopowych z terenu nieruchomości. W takim wypadku podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Podanie Twoich danych 
osobowych nie jest obowiązkowe, jednak niezbędne do realizacji ww. celów. Informujemy, że zgodę można w każdym czasie cofnąć. 
Komu będziemy przekazywać Twoje dane? 
PWIK będzie przekazywać Twoje dane osobowe innym podmiotom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz PWiK. Ponadto PWiK 

będzie udostępniać Twoje dane osobowe innym podmiotom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa. Twoje dane nie będą przekazywane do państw 
trzecich i organizacji międzynarodowych.  
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane? 
Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji umowy a następnie dla celów archiwizacyjnych przez okres 5 lat wskazany w Jednolitym Rzeczowym 
Wykazie Akt PWiK opracowanym na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. 2018 r., poz. 217 t.j.).  
W razie braku zawarcia umowy i przy równoczesnym wyrażeniu zgody na archiwizację niniejszej informacji, Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat 
wskazany w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt PWiK opracowanym na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym  
i archiwach (Dz. 2018 r., poz. 217 t.j.) liczonym od momentu złożenia niniejszej informacji do PWiK. 
Jakie masz prawa? 
Przysługuje Ci prawo do: 

 dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu; 
 sprostowania swoich nieprawidłowych danych; 
 żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO; 

 żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO; 
 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach  wskazanych w art. 21 RODO; 
 przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany 

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, 
Warszawa). 
Kontakt  
Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami: 

Inspektor Ochrony Danych: Zbigniew Walicki tel: +48 601 397 826, e-mail: iod@pwik.suwalki.pl   
 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Suwałkach,  
ul. Generała Władysława Sikorskiego 14, 16-400 Suwałki. 

 
 

 
[    ] TAK     [    ] NIE     Wyrażam zgodę na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością na przetwarzanie danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem niniejszej informacji w celu 
prowadzenia ewidencji informacji o sposobie odprowadzania/ zagospodarowania wód opadowych i roztopowych z terenu 
nieruchomości (przechowywanie w archiwum zakładowym). 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
          podpis/pieczątka/składającego oświadczenie 
 

 

 

 

 

 

 

1
 - pole nieobowiązkowe w przypadku osób fizycznych prowadzących i nieprowadzących działalności gospodarczej 

2
 - dotyczy podmiotów niebędących konsumentami, w tym osób prowadzących działalność gospodarczą 

*  - nieprawidłowe skreślić 

mailto:iod@pwik.suwalki.pl

