
Wnioskodawca ‐ Odbiorca Pełnomocnik

Miejscowość Data

Nazwisko i Imię lub nazwa**

Ulica** nr domu/lokalu**

Kod pocztowy/Miejscowość**

Adres do korespondencji**

Telefon kontaktowy/e‐mail**

ulica**

Nazwisko i Imię lub nazwa**

Ulica** nr domu/lokalu**

Kod pocztowy/Miejscowość**

Adres do korespondencji**

Telefon kontaktowy/e‐mail**

PESEL / NIP**

WNIOSEK
O WYDANIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH

NA ODPROWADZENIE WÓD DESZCZOWYCH

Zlecam wydanie warunków technicznych na odprowadzenie wód deszczowych z projektowanej inwestycji/istniejącej 

zabudowy* (określić rodzaj)

nr domu**

Dodatkowe informacje wnioskodawcy/pełnomocnika .............................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

PESEL / NIP**

Katowickie Wodociągi S.A. 
40335 Katowice, ul. Obrońców Westerplatte 89
tel.: +48 32 78 82 600 faks: +48 32 78 82 503
bok@wodociagi.katowice.pl    www.wodociagi.katowice.pl 

Całodobowe pogotowie wodnokanalizacyjne
bezpłatny nr telefonu: 994
dyspozytor: 32 25 64 809

WNIOSEK O WYDANIE
WARUNKÓW TECHNICZNYCH

NA ODPROWADZENIE WÓD DESZCZOWYCH

Katowickie Wodociągi S.A. 40‐335 Katowice, ul. Obr. Westerpla e 89
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SBO / SDS / 046
Uchwała nr 2023‐088

z dnia 10.03.2023r.

nr działki**

Powierzchnia działki ogółem:

Powierzchnia:

•  dachów 

•  ciągów komunikacyjnych:

‐ dróg

‐ placów

‐ miejsc parkingowych

•  terenów zielonych 

Ilość odprowadzanych wód deszczowych dm3/s

m2

m2

m2

m2

m2

m2



Odbiór:
OSOBIŚCIE
ODESŁAĆ POCZTĄ
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(data, czytelny podpis)

Data wpłynięcia Numer SKRP Numer nabywcy

Podpis

Dekretacja Numer posesji BOK Zwykły Polecony Faks Email

Uwagi:

Wypełnia pracownik Katowickich Wodociągów S. A.

Katowickie Wodociągi S.A. 
40335 Katowice, ul. Obrońców Westerplatte 89
tel.: +48 32 78 82 600 faks: +48 32 78 82 503
bok@wodociagi.katowice.pl    www.wodociagi.katowice.pl 

Całodobowe pogotowie wodnokanalizacyjne
bezpłatny nr telefonu: 994
dyspozytor: 32 25 64 809

UWAGA:
* niepotrzebne skreślić / ** wymagane
 wypełniać pismem drukowanym
 pola opcji          zaznaczać znakiem       lub 

Załączniki:
2 egz. aktualnej mapy zasadniczej w skali 1:500 lub 1:1000 z nakładką „U” i „S” wraz z zaznaczoną drogą 
dojazdową i lokalizacją projektowanego lub istniejącego obiektu,
uproszczony wyrys i wpis z rejestru gruntów

Przyjmuję do wiadomości informację, że zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016):

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Katowickie Wodociągi Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, ul. Obrońców Westerpla e 89,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych ‐ iod@wodociagi.katowice.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpoznania wniosku o wydanie warunków technicznych na odprowadzenie wód opadowych:

‐ na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016),

‐ na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a w/w rozporządzenia,

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez czas niezbędny dla rozpoznania wniosku o wydanie warunków technicznych na odprowadzenie wód opadowych oraz – w 

przypadku wydania warunków technicznych – przez okres ważności wydanych przez Spółkę warunków technicznych, tj. przez 2 lata od dnia ich wydania,

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu 

wobec ich przetwarzania,

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

8) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek niezbędny do rozpoznania przez Spółkę wniosku o wydanie warunków technicznych na 

odprowadzenie wód opadowych. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości prawidłowego wykonywania przez Spółkę obowiązków wynikających z ustawy z dnia 7 

czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 roku, poz. 1437 t.j.), w szczególności zaś przekazania potwierdzenia, o którym 

mowa w art. 19a ust. 3 tej ustawy oraz rozpoznania wniosku o wydanie warunków technicznych na odprowadzenie wód opadowych,

9) udostępnione przez Pana/ Panią dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie będą podlegały profilowaniu. Spółka nie ma zamiaru przekazywać 

danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Jednocześnie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych w celu realizacji usługi.
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