Potwierdzenie przyjęcia
PWiK w Suwałkach Sp. z o.o.
ul. gen. W. Sikorskiego 14, 16-400 Suwałki

(wypełnia PWiK w Suwałkach Sp. z o.o.):

INFORMACJA
O SPOSOBIE ODPROWADZANIA/ ZAGOSPODAROWANIA
WÓD OPADOWYCH LUB ROZTOPOWYCH
Z TERENU NIERUCHOMOSCI
Imię i nazwisko\nazwa:
adres zamieszkania\siedziby:

adres do korespondencji:

numer telefonu kontaktowego:
PESEL\NIP:
REGON:
adres (ulica, nr):
działka nr:

1.

Dane
nieruchomości

posiadany tytuł prawny do nieruchomości:
a) własność\współwłasność

Odpowiednie zaznaczyć
przy pomocy znaku X

b) najem\dzierżawa

2.

3.

Sposób
odprowadzania/
zagospodarowania
wód opadowych
lub roztopowych
spływających z
połaci dachowych
oraz terenów
uszczelnionych

Rodzaje terenów
uszczelnionych

c) inny (wymienić jaki)
………………………………………………………………………….
a) bezpośrednio do sieci kanalizacji deszczowej poprzez
przyłącze
b) powierzchniowo (np. poprzez rynny skierowane na ulicę lub
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)

nawierzchnia bitumiczna (asfalt)

………m²

nawierzchnia betonowa

………m²

nawierzchnia z kostki granitowej

………m²

nawierzchnia z kostki polbrukowej

………m²

nawierzchnia z kostki polbrukowej bez zalanych spoin

………m²

nawierzchnia z płytek chodnikowych

4.

Powierzchnia
dachów
(liczona w rzucie
poziomym)

Odpowiednie zaznaczyć
przy pomocy znaku X

chodnik albo poprzez spływ powierzchniowy na teren uszczelniony
a następnie na ulicę)

Uzupełnić tylko o taką
ilość m² z jakiej
odprowadzane są wody
do kanalizacji
deszczowej poprzez
przyłącze lub poprzez
spływ powierzchniowy
na ulicę, chodnik.

………m²

inna (podać jaka)
………………………………………………………………………..

………m²

dach płaski

………m²

dach wielospadowy

………m²

Uzupełnić tylko o taką
ilość m² z jakiej
odprowadzane są wody
do kanalizacji
deszczowej poprzez
przyłącze lub poprzez
spływ powierzchniowy
na ulicę, chodnik.

Oświadczam, że podane informacje oraz dane dotyczące ilości powierzchni są zgodne ze stanem faktycznym
wynikającym z rzeczywistego pomiaru lub posiadanych dokumentów.
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) informujemy, że
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, adres: ul. gen. W. Sikorskiego 14, 16-400 Suwałki.
Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy na wprowadzanie do
miejskiej sieci kanalizacji deszczowej wód opadowych lub roztopowych. 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.
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Posiada Pani/Pan
prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania.
[ ] 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.

podpis/pieczątka/składającego oświadczenie

