Inwestor/Wnioskodawca:

Krasnystaw, dnia _________________________________

______________________________________________________
Imię i nazwisko / firma

______________________________________________________
______________________________________________________
adres zamieszkania

______________________________________________________
______________________________________________________

Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej Spółka z o.o.
ul. Piekarskiego 3
22-300 Krasnystaw

telefon kontaktowy

________________________________________________________________
(adres e-mail) (dane nieobowiązkowe)

WNIOSEK
O WYDANIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH PODŁĄCZENIA DO MIEJSKIEJ
SIECI WODODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ
Proszę o podanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do miejskiej sieci wodociągowej*
kanalizacji sanitarnej* stanowiącej własność PGK Sp. z o.o.:
Dotyczy posesji:
przy ulicy ______________________________________________________ nr budynku__________________________________________
działka nr ewidencyjny________________________________________
Oświadczam, że jestem:
 właścicielem posesji

 współwłaścicielem – udział_____________________

 zarządcą;

 dzierżawcą

 inne _____________________________________________________
Budynek  istniejący  planowany
Czy posesja posiada własne ujęcie wody

 TAK

 NIE

 zabudowa jednorodzinna* lub wielorodzinna* ____________________________________________________________________
 zabudowa usługowa (pawilony handlowe, kioski itp.) ____________________________________________________________
 obiekty produkcyjne (określić charakter działalności) ____________________________________________________________
Woda zużywana będzie na cele _________________________________________________________________________________________
Potrzeby w zakresie dostawy wody i / albo odprowadzania ścieków w ilości: ____________________ m3/m-c**
Przyłącze (-a) zamierzam wykonać w terminie do __________________________________________________
(miesiąc, rok)
Do wniosku dołączam:
- oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
- aktualną mapę zasadniczą*/mapę do celów projektowych* w skali 1:500 (z zaznaczonym obiektem
budowlanym do którego przyłączona zostanie woda i kanalizacja sanitarna).
- zezwolenie (oświadczenie) osoby trzeciej na budowę urządzeń wod – kan na jej terenie (gdy jest wymagane).

___________________________________________
podpis inwestora / wnioskodawcy

* niepotrzebne skreślić
** ilości na miesiąc wg. przeciętnych norm zużycia wody
wynoszą: dla budownictwa mieszkaniowego – 3 m3/osobę/m-c,
dla biur – 0,5 m3/osobę/m-c.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku w celu podjęcia
działań niezbędnych do przyłączenia mojej nieruchomości do sieci, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o
ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000) oraz zgodnie klauzulą informacyjną załączoną do niniejszego
wniosku.

__________________________________________
(data)

________________________________________
(podpis)

KLAUZULA INFORMACYJNA
do przetwarzania danych osobowych
Na podstawie art. 13 ust. 1 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję
Pana/Panią, że:
Administratorem Pana/i Danych jest:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w
Lublinie
z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy KRS Nr 0000063575; NIP 564-00-04-334; Regon: 110084530.
Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych oraz udostępnia jego dane kontaktowe:
Górna Ewa., e-mail: ewa.gorna@cbi24.pl
Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:
Przyłączenia nieruchomości do sieci celem realizacji usług świadczonych przez PGK Sp. z o.o. tj. zobowiązań
wynikających z umów na dostawę wody i odbiór ścieków oraz innych usług realizowanych przez PGK Sp. z o.o. na
rzecz klientów.
Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
Dane osobowe pozyskane w toku dotychczasowej współpracy lub pozyskane od Państwa dobrowolnie w trakcie
nawiązywania współpracy, będą przetwarzane na podstawie Pana/Pani zgody w celach związanych z
komunikacją pomiędzy Panem/Panią a administratorem danych i realizacją usług świadczonych przez PGK Sp.
z o.o.
Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów:
W razie koniczności dane mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z administratorem przy realizacji
celu dla którego zostały udostępnione oraz uprawnionym organom
Okres przechowywania danych:
Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji usług związanych z dostawą wody
pitnej i odbiorem ścieków oraz komunikacji pomiędzy Panem/Panią a administratorem danych.
Ma Pani/Pan prawo do:
1. dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,
2. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,
3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
4. przenoszenia danych,
5. cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych,
6. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Dane kontaktowe:
Z administratorem danych można kontaktować się:
1. pisemnie za pomocą poczt tradycyjnej na adres podany powyżej.
2. za pomocą poczty elektronicznej na adres: ewa.gorna@cbi24.pl

