
 

Przedsiębiorstwo Gospodarki 
  

   

 Komunalnej Sp. z o.o. WNIOSEK  
 ul. Wolności 4c, 11-610 Pozezdrze 

o wydanie warunków 
 

 NIP 845-19-19-552 KRS 0000711251  
 

przyłączenia do sieci wod.–kan. 
 

 REGON 369 261 967 
……………………..  tel. 87 444-50-33  e-mail: biuro@pgkpozezdrze.pl  

  

    (data wpływu/ nr kancelaryjny) 

  

 DANE PODMIOTU UBEGAJĄCEGO SIĘ O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI 
     

1. Imię i nazwisko / Nazwa:   

2. Adres zamieszkania/siedziby podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci: 

    
3. Telefon:*   

4. E-mail:*   
     

      
 
OKREŚLENIE POTRZEB PODMIOTU UBEGAJĄCEGO SIĘ O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI  
5. Informacja o przeznaczeniu i sposobie wykorzystywania nieruchomości/obiektu (należy zaznaczyć właściwy kwadrat): 

 
❑

budynek mieszkalny jednorodzinny   ❑zabudowa zagrodowa     ❑inna zabudowa jaka …………………………..  
6. Liczba punktów czerpalnych:………… (wpisać liczbę)  

   
7. Lokalizacja nieruchomości lub obiektu który ma zostać przyłączony / Adres / Nr działki / obręb: 

   
8. Maksymalne dobowe zapotrzebowanie wody: 9.Maksymalny przepływ wody średniodobowy i maksymalny 

Qd = ................ [m3/d] - cele bytowe  godzinowy: 

Qd = ................ [m3/d] - cele technologiczne Qśd = ................ [m3/d] 

Qd = ................ [m3/d] - cele przeciwpożarowe Qh = ................ [m3/h] 
Qd = ................ [m3/d] - cele inne   

  

10. Maksymalny dobowy przepływ odprowadzanych ścieków 11. Rodzaj ścieków (należy zaznaczyć właściwy kwadrat) 

     Ścieki bytowe 
   

Qśd = ................ [m3/d] 

Ścieki  przemysłowe 

   Wielkości ładunku zanieczyszczeń: ……….. 
   

12. Planowany  termin:  13. Nieruchomość  posiada  własne ujęcie wody : 

  • poboru  wody od …....….……………………. Tak 

  • dostarczania ścieków od ……………………………… Nie 
       
14. Do wniosku załączam: 

 
 plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci 

oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu  
odpis  z  właściwego  rejestru (w przypadku przedsiębiorców*) 

 
* pola nieobowiązkowe  

 
 
 
OŚWIADCZENIE OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O PRZYŁĄCZENIE* 

 
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. 

 

 
Dnia …………………………………………………………… Podpis …………………………….…………………. 
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KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  

  
Zgodnie z wymogami 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)                        tzw. „RODO”), 

przedstawiamy zasady, na jakich odbywa się przetwarzania danych osobowych w PGK Pozezdrze oraz prawa przysługujące 

osobom, których dane dotyczą.  

1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest PGK sp. z o.o. Pozezdrze, ul. Wolności 4c  11-610 Pozezdrze, e-
mail,biuro@pgkpozezdrze.pl, tel. 87 444 50 33, 726 996 994 

2. Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Izabela Kraśniewska, z którą można się skontaktować pod adresem e-
mail: iod@pgkpozezdrze.pll 

3. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane: 
a. w celu realizacji umowy lub usługi, a w zakresie w jakim podanie danych jest dobrowolne przez wyrażoną zgodę - art. 6 ust. 1 lit. a 

Rozporządzenia 2016/679; 

b. lub w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na PGK sp. z o.o. Pozezdrze na podstawie powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa, w szczególności Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz Ustawy   

o cmentarzach i chowaniu zmarłych - art. 6 ust. 1 lit c Rozporządzenia 2016/679;  

c. w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu PGK sp. z o.o. Pozezdrze polegającego na: 

- ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami, - prowadzenie analizy wyników prowadzonej 

działalności gospodarczej - art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679. 

4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych 

stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na 

podstawie zgody podanie danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez   

PGK sp. z o.o. Pozezdrze jest brak możliwości zawarcia i wykonania umowy. 

5. Zebrane dane osobowe będą przekazywane odpowiednio: 

a. dostawcom systemów informatycznych i usług IT, 

b. służbom ratowniczym i medycznym w uzasadnionych przypadkach zagrożenia życia i zdrowia, 

c. bankom w zakresie realizacji płatności, 

d. podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa jak również innym podmiotom, które przetwarzają Pani/Pana dane 

osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty 

przetwarzające). 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa, a w przypadku danych osobowych podanych dobrowolnie – do czasu wycofania Państwa zgody, lecz nie dłużej niż przez 

okres ustalony na podstawie przepisów archiwalnych. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo 

przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia 

ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez 

czas wymagany przepisami prawa, w tym instrukcją kancelaryjną. 

7. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do (z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów prawa):  

a. dostępu do treści swoich danych (zgodnie z art. 15 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);  

b. sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne (zgodnie z art. 16 

Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych); dostępu oraz prawo do żądania sprostowania  

c. usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);  

d. ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);  

e. przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);  

f. prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);  

g. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej cofnięciem;  

h. wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie 

danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.  

8. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu i nie będą przekazywane do państw trzecich. 
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