WNIOSEK O WYDANIE WARUNKÓW
NA ZRZUT WÓD BUDOWLANYCH
1.Nazwa budowy : .…………………………………………………………………………
2.Lokalizacja zrzutu : .………………………………………………………………………
(miejscowość, nazwa ulicy, nr posesji, nr działki, obręb geodezyjny)

…………………………………………………………………………..
3.Numer uzgodnienia wydanego przez Gdańskie Wody……………………………….
4.Ilość maksymalnie zrzucanej wody w m3/h : ………….............................................
5.Data początku i zakończenia zrzutu …………………………………………………….
6.Rodzaj pompy i jej maksymalny wydatek………………………………………………..
7.Dane inwestora …………………………………………………………………………….
(nazwa, adres, telefon/fax, e-mail, NIP)

…………………..……………………………………………………………………………….
8.Dane wykonawcy robót……………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………
(nazwa, adres, telefon/fax, e-mail,)

9.Dane kierownika budowy …………………………………………………………………..
(imię, nazwisko, numer uprawnień, telefon, e-mail)

10.Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z procedurą odbiorową i
wytycznymi wykonawstwa prac budowlanych spółki Gdańskie Wody umieszczonymi
na stronie www.gdanskiewody.pl i w pełni akceptuje zawarte tam zapisy.
11.Wykonawca do wniosku dołącza plan sytuacyjny z zaznaczonymi miejscami
zrzutu wód budowlanych.
12. Zrzut wód z wykopów należy prowadzić poprzez niezależną studnię z osadnikiem na
terenie objętym inwestycją zapewniającą wytrącenie osadu przed grawitacyjnym
wprowadzeniem do odbiornika.
13. Wszelkie szkody z tytułu prowadzonych prac oraz obniżenia zwierciadła wody
gruntowej na terenach sąsiednich obciążają inwestora.
14.Wykonawca zobowiązuje się do montażu urządzenia pomiarowego lub prowadzenia
dziennika pompowań oraz okazania go przedstawicielom spółki Gdańskie Wody.
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15. W przypadku zrzutu do systemu obciążającego przepompownie należy podać
płatnika ,który pokryje ewentualne koszta za zwiększony pobór energii.
…………………………….
podpis i pieczątka zgłaszającego

*

niepotrzebne skreślić

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej Rozporządzenie), szanując Pani/Pana prawo do
informacji w zakresie przetwarzanych danych, które Pani/Pana dotyczą informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Gdańskie Wody Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku,
(80-601) Gdańsk, ul. prof. Andruszkiewicza 5.

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach i na następujących podstawach:
a.

realizacji przez nas obowiązków wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa m.in.
przepisów prawa budowlanego, archiwizacyjnych tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia;

b.

realizacji zadań powierzonych nam przez Gminę Miasta Gdańska tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e
Rozporządzenia;

c.

ewentualnego dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych lub obrony przed takimi roszczeniami tj. na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia.

3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, którym zobowiązani jesteśmy przekazywać dane na
gruncie obowiązujących przepisów prawa, podmioty, z którymi współpracujemy, w zakresie związanym z
wykonywanymi robotami budowlanymi, w szczególności służby eksploatacyjne oraz Gminie Miasta Gdańska i
podmiotom od niej zależnym.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu ustania po naszej stronie obowiązku archiwizowania
dokumentów złożonych przez Panią/Pana w związku z realizacją robót budowlanych lub przedawnienia
naszych wzajemnych roszczeń (w zależności od tego, która ze wskazanych okoliczności zaistnieje później).

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

6. Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
Rozporządzenia ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie wynikającym z ustawy Prawo
budowlane w pozostałym zakresie dobrowolne.

8. W toku przetwarzania Pani/Pana danych nie będzie dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji,
w tym profilowania.

9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy) ani do
organizacji międzynarodowych będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie
profilowania
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