
    odprowadzanie ścieków bytowych          odprowadzanie ścieków przemysłowych

    projektowany  

    zabudowa zespołowa jednorodzinna          zabudowa punktowa wielorodzinna

 

         obiekt handlowy

         obiekt handlowy

 

 Ulica ……………………………………………………….. Nr (budynku, nr ew. działki, obręb)………..……………………………………

    Miasto………………………………………………………..

   na cele socjalno-bytowe Qd max =  ………… m3/d    liczba mieszkańców/pracowników

   na cele technologiczne Qd max =  ……… m3/d     Wymagane ciśnienie  P= ……….. Mpa

   na cele p.poż - wewnętrzne  na cele p.poż - zewnętrzne  

   na cele bytowe Qd max =  ………… m3/d

   inne (jakie?)………………………………………………………………..Qd max =  ………… m3/d

   wody opadowe Qd max =  ………… m3/d

9. ZAOPATRZENIE W WODĘ

    zabudowa punktowa jednorodzinna

    zabudowa zespołowa wielorodzinna

    obiekt biurowy

    inne (jakie?)…………………………………………………….

10. ŚCIEKI

    na cele przemysłowe    Qd max =  ………… m3/d

6. RODZAJ WARUNKÓW TECHNICZNYCH

 

7. RODZAJ OBIEKTU BUDOWLANEGO NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI

   obiekt użyteczności publicznej 

8. ADRES INWESTYCJI         (DRUKOWANYMI LITERAMI)

    zakład produkcyjny

    zaopatrzenie w wodę

    odprowadzanie wód opadowych     inne (jakie?)…………………………………………………….

    istniejący

4. Data przyjęcia zlecenia

5. Data wpłynięcia  zlecenia

1d. PESEL / NIP 1d. PESEL / NIP

1e. Kontakt telefoniczny 1e. Kontakt telefoniczny

NALEŻY WYPEŁNIĆ DANE ZLECENIODAWCY I INWESTORA, JEŻELI 

INWESTORA REPREZENTUJE INNY PODMIOT 

1a. Imię i nazwisko/pełna nazwa 1a. Imię i nazwisko/pełna nazwa

1b. Adres zamieszkania/Siedziba 1b. Adres zamieszkania/Siedziba

1c. Kod pocztowy, miejscowość 1c. Adres zamieszkania/Siedziba
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1. DANE ZLECENIODAWCY                              
(DRUKOWANYMI LITERAMI)

2. DANE INWESTORA                                       
(DRUKOWANYMI LITERAMI)

3. Nr sprawy



   współwłasność     użytkowanie wieczyste

   brak tytułu prawnego, zakład produkcyjny
 

   inne (jakie?)………………………….

Załącznik do wniosku opracowania warunków przyłączenia

     KLAUZULA    NFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Radu (UE)n2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie

ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich  

danych (ogólne rozporzadzenie o ochronie danaych), zwane falej RODO, informuję Pana/Panią, że:

Administratorem Pana/i danych jest:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zarejestrowaną w sądzie Rejonowym w Zielonej Górze w VIII Wydziale  

Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000326968, nr NIP 281-006-20-28, REGON 080316413  

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

Przyłączenia nieruchomości do sieci celem realizacji usług świadczonych przez PGK Sp. z o.o. tj. zobowiązań wyniakjących 

z umów na dostawę wody i odbiór ścieków oraz innych usług realizowanych przez PGK na rzecz klientów.

Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

Dane osobowe pozyskane w toky dotychczasowej współpracy lub pozyskane od Państwa dobrowolnie w trakcie nawiązywania 

współpracy, b edą przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody w celuach związanych z komunikacją pomiędzy Panią/Panem  

a administratowem danych i realizacją usług świadczonych przez PGK Sp. z o.o.

Okres przechowywania danych innych podmiotów:

W razie konieczności dane mogą być udostępnione podmiotom współpracującym z administratorem przy realizacji usług

związanych z dostawą wody pitnej i odbiorem ścieków oraz komunikacji pomiędzy Panią/Panem a administratorem przy realizcji 

celu dla którego zostały udostępnione oraz uprawnionym organom.

Okres przechowywania danych:

Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizcji usług związanych z dostawą wody pitnej i odbiorem  

ścieków oraz komunikacji pomiędzy Panią/Panem a administratorem danych.

Ma Pani/Pan prawo do:

1. dostepu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania 

2. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania woich danych

3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

4. przenozenia danych

5. cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie ddanych,

6. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Dane kontaktowe:

Z administratorem danych można kontaktować się:

1. pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres podany powyżej

2. za pomocą poczty elektronicznej na adres:  sekretariat@pgk-strzelce.pl

Oświadczenie osoby ubiegającej się o przyłączenie:

14. Miejscowość 15. Data 16. podpis/pieczątka zleceniodawcy lub inwestora

  dzierżawa

12. ZAŁĄCZNIKI

   aktualna mapa zasadnicza w skali 1:500 lub 1:1000z zaznaczoną lokalizacją inwestycji

   pełnomocnictwo do reprezentowania inwestora (jeżeli inwestora reprezentuje inny podmiot)

13. INNE INFORMACJE

 Wyrażam zgodę na przetważanie 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 z klauzulą informacyjną załączoną do wniosku. 

  własność
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11. TYTUŁ PRAWNY INWESTORA


