ZGŁOSZENIE WŁĄCZENIA PRZYŁĄCZA
DO SIECI KANALIZACYJNEJ

PODSTAWA PRAWNA DO BUDOWY PRZYŁĄCZA

 bez zgłoszenia na podstawie art. 29a ustawy z 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane
(t.j. Dz. U. 2020 poz. 1333 z późn. zm.) oraz przy zastosowaniu przepisów ustawy
z
7
czerwca
2001r.
o
zbiorowym
zaopatrzeniu
w
wodę
i zbiorowym odprowadzeniu ścieków

 zgłoszenie


pozwolenie na budowę wydane przez Wydział Budownictwa, Urbanistyki i
Ochrony Zabytków Urzędu Miasta Zamość znak ………………………………………
z dnia ………………………..
Projekt / Szkic sytuacyjny jest uzgodniony w PGK Sp. z o.o. w Zamościu
znak ……………………………………………….., z dnia …………………

Numer decyzji Zarządu Dróg Grodzkich w Zamościu
na umieszczenie uzbrojenia w pasie drogowym,
znak ……………………………………………….., z dnia …………………

1. DANE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI
imię i nazwisko / pełna nazwa firmy

adres zamieszkania / siedziba

PESEL** / NIP**
kontakt telefoniczny**
e-mail**

2. PODSTAWOWE DANE WYBUDOWANEGO PRZYŁĄCZA
ADRES

MATERIAŁ, ŚREDNICA, DŁUGOŚĆ PRZYŁĄCZA

SIEĆ WODOCIĄGOWA (ŚREDNICA, MATERIAŁ)

3. TERMIN WŁĄCZENIA
DATA

GODZINA

4. RODZAJ UMOWY

 ryczałt budowa
 cele bytowe


pozostałe cele

5. KANALIZACJA

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

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że posiadam prawo do dysponowania gruntem
na cele budowlane dla nieruchomości przez które przebiega przyłącze
…………………………………………………………..
Podpis Wnioskodawcy (czytelny)

Ja niżej podpisany Wnioskodawca oświadczam, że przyłącze zostało wykonane
zgodnie z projektem/szkicem sytuacyjnym. Na wykonanie przyłącza udzielam
inwestorowi 3 letniej gwarancji.
…………………………………………………………..
Podpis Wnioskodawcy (czytelny)

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 kanalizacyjnej.

