WNIOSEK O WYDANIE WARUNKÓW
TECHNICZNYCH PRZYŁĄCZENIE DO SIECI
WODNO-KANALIZACYJNYCH

1. DANE WNIOSKODAWCY
imię i nazwisko / pełna nazwa

adres zamieszkania / siedziba

kontakt telefoniczny**
e-mail**

2. WNIOSEK DOTYCZY POSESJI
PRZY ULICY

NR

DZ. NR.

3. WNIOSEK DOTYCZY OKREŚLENIA WARUNKÓW
TECHNICZNYCH PRZYŁĄCZENIA DO SIECI*

/ilość wody i ścieków uzupełnić w przypadku zabudowy innej niż jednorodzinna/



WODOCIĄGOWEJ – ZAPOTRZEBOWANIE WODY ……………….. (m 3/d)



KANALIZACJI SANITARNEJ – ILOŚĆ ŚCIEKÓW

(m3/d)

………………..

 KANALIZACJI DESZCZOWEJ – ILOŚĆ ŚCIEKÓW ………………..

……… (l/s)

(l/s)

4. RODZAJ ZABUDOWY

 ISTNIEJĄCA



PROJEKTOWANA

 JEDNORODZINNA

 JEDNORODZINNA

 WIELORODZINNA

 WIELORODZINNA

 ROZBUDOWANA

 INNA



INNA

5. CZY POSESJA POSIADA UJĘCIE WODY WŁASNEJ?

 TAK
 NIE

6. DODATKOWE INFORMACJE O INWESTYCJI

7. W ZAŁĄCZENIU sposób zagospodarowania nieruchomości przedstawiony
na aktualnej mapie zasadniczej syt.-wys. w skali 1:500

8. OŚWIADCZAM, ŻE JESTEM:

 WŁAŚCICIELEM POSESJI


WSPÓŁWŁAŚCICIELEM – UDZIAŁ:

 INNE
9. ODBIÓR WARUNKÓW

 osobiście
 wysyłka pocztą
…………………………………………………………..
Podpis / pieczątka Wnioskodawcy

, * - odpowiednie wypełnić, zaznaczyć
** podanie nr PESEL, adresu mail i numeru telefonu nie jest obowiązkowe, ale ułatwi realizację niniejszego
wniosku

Data wpłynięcia wniosku do BOK

Podpis pracownika BOK

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

1. Zgodnie z Rozporządzeniem 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 (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych), informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych
osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
w Zamościu, ul. Krucza 10, 22-400 Zamość.
Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych w Przedsiębiorstwie
Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu: iod@pgk.zamosc.pl
2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze jakim jest realizacja
przepisów ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U z 2020 r. poz. 2028 z późn.
zm.).
3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane bezterminowo jako element
dokumentacji technicznej.
4. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać powierzone następującym odbiorcom:
1) dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator, w celu
utrzymania ciągłości oraz poprawności działania systemów IT;
2) upoważnionym podmiotom na udokumentowany wniosek.
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych
oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo
do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego
w zakresie ochrony danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych
osobowych, w tym przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne niemniej
jest
warunkiem
uzgodnienia dokumentacji technicznej. Konsekwencją
niepodania danych osobowych będzie brak możliwości opracowania
warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i sieci
kanalizacyjnej.

