GOSPODARKA KOMUNALNA SP. Z O.O.
36-040 Boguchwała, ul. Suszyckich 9
tel. 017 87 14 300
e-mail: sekretariat@go-kom.pl

WNIOSEK
o wydanie warunków przyłączenia nieruchomości
do sieci wodociągowej i /lub sieci kanalizacji sanitarnej
WNIOSKODAWCA
(wypełnić drukowanymi literami)
Imię i nazwisko/ nazwa firmy:

.....................................................................

Adres zamieszkania/ siedziba firmy:

.....................................................................

Kod pocztowy, miejscowość:

.....................................................................

Nr telefonu kontaktowego:

.....................................................................

I. Przedmiotem wniosku jest przyłączenie do:
❑ sieci wodociągowej
❑ sieci kanalizacyjnej
nieruchomości położonej przy ul. ...................................... w .………….......................,
działka geodezyjna nr .............................................................. obręb ……….......................
II. Informacje istotne dla określenia warunków technicznych przyłączenia:

Zabudowa:

❑ mieszkaniowa jednorodzinna

❑ mieszkaniowa wielorodzinna

❑ budynek produkcyjny

❑ handlowo – usługowy

❑ usługowy

❑ inna: ...........................

Ilość budynków:

...................

Ilość kondygnacji:

...................

Wysokość budynku:

...................

Rzędna posadowienia budynku: ...................
Stan budynku:

❑ istniejący

❑ projektowany

Charakter ścieków:

❑ sanitarno – bytowe

❑ przemysłowe

W przypadku wskazania zabudowy innej niż mieszkaniowa należy określić charakter planowanej
działalności.
Uwagi: ..................................................................................................................................................

Maksymalne dobowe zapotrzebowanie wody: Maksymalny przepływ wody średniodobowy
Qd = ................ [m3/d] - cele bytowe

i maksymalny godzinowy:

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

Qśd = ................ [m3/d]

Qd = ................ [m3/d] - cele przeciwpożarowe

Qh = ................ [m3/d]

Qd = ................ [m3/d] - cele inne
Maksymalny dobowy przepływ

Rodzaj ścieków:

odprowadzanych ścieków:

❑ Ścieki bytowe

Qśd = ................ [m3/d]

❑ Ścieki przemysłowe
Wielkości ładunku zanieczyszczeń: …..........
Nieruchomość posiada własne ujęcie wody:

Planowany termin:
❑ poboru wody

od …....…..........

❑ tak

❑ dostarczania ścieków od …..................

❑ nie

Do wniosku załączam:
❑ koncepcja 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*)
Uwagi: ...............................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
III. Oświadczenia osoby ubiegającej się o przyłączenie
1. Oświadczam, że jestem ........................................................... nieruchomości opisanej
w pkt I wniosku na podstawie ........................................................
2. Oświadczam, że w związku z koniecznością podpisania umowy o przyłączenie do sieci,
warunki techniczne odbiorę osobiście.
3. 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 wnioskodawcy (pełnomocnika)

Na podstawie art. 13 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), niniejszym informujemy, że:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest GOSPODARKA KOMUNALNA
Sp. z o.o. ul. Suszyckich 9, 36-040 Boguchwała
2. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu:
• realizacji wniosków Wnioskodawcy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
• rozpatrywania oraz obsługi składanych reklamacji dotyczących usług (podstawie art. 6 ust. 1
lit. f oraz c RODO)
• dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy (na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. f
RODO),
• przygotowania i udzielenia odpowiedzi na dobrowolnie przesłane zapytanie (na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
• wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności
podatkowych i rachunkowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
• statystycznych i archiwizacyjnych (na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
• prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych (na podstawie z art. 6 ust.
1 lit. f RODO)
GOSPODARKA KOMUNALNA Sp. z o.o. przechowuje Pana/Pani dane osobowe przez czas
świadczenia poszczególnych usług oraz po ich zakończeniu. W celu ustalenia odpowiedniego
okresu przechowywania Pana/Pani danych osobowych, bierzemy pod uwagę charakter, cele ich
przetwarzania oraz ewentualną możliwość realizacji tych celów za pomocą innych środków.
Musimy również brać pod uwagę okresy, wynikające z wymagań ustawowych lub w celu
rozpatrywania reklamacji, zapytań oraz w celu ochrony naszych praw w przypadku zgłoszenia
roszczenia.
1. Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym
z GOSPODARKĄ KOMUNALNĄ Sp. z o.o. którym Spółka powierzyła do przetwarzania dane
osobowe na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty
przetwarzające) w celu realizacji usług
2. GOSPODARKA KOMUNALNA Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych
informacji dotyczących Klienta właściwym organom władzy bądź osobom trzecim, które
zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną,
zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
3. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do
organizacji międzynarodowych.
4. Posiada Pan/Pani prawo żądania od Administratora dostępu do danych, które Pana/Pani
dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiada Pan/Pani prawo
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
5. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem;
6. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw
ochrony danych osobowych.
7. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania usługi. Brak podania danych
osobowych uniemożliwi wykonanie usługi.
8. Pana/Pani dane osobowe nie są poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani
profilowaniu.

..................................................................
Data, podpis wnioskodawcy (pełnomocnika)

