
Praszka, dnia .............................

Dane Wnioskodawcy/Inwestora       PP-U „GOSKOM” Spółka  z o.o.
Imię i Nazwisko / Nazwa........................................       ul. Powstańców Śl. 23
.................................................................       46-320 Praszka
Adres do korespondencji / Siedziba.............................
.................................................................
………........................................................
Tel. kontaktowy ….…..……………………………………..
Dane Pełnomocnika
Imię i Nazwisko / Nazwa........................................
.................................................................
Adres do korespondencji / Siedziba.............................
.................................................................
………........................................................
Tel. kontaktowy ….…..……………………………………..

WNIOSEK
 o wydanie warunków technicznych na przyłączenie do sieci*

 wodociągowej 
 kanalizacji sanitarnej 

1. Adres nieruchomości:

Miejscowość:….…………………………., ul. ……………………………nr…………,  działka nr:. …………………….

Oświadczam że posiadam tytuł prawny do w/w nieruchomości jako*:

 Właściciel
 Współwłaściciel- udział……………………
 Najemca
 Dzierżawca
 Inny…………………….

2. Rodzaj obiektu:*

 istniejący 
 projektowany
 w przebudowie

3. Rodzaj zabudowy:*

 jednorodzinna wolnostojąca
 jednorodzinna w zabudowie bliźniaczej/szeregowej*
liczba segmentów:………………, liczba lokali:……………………,
 budynek mieszkalny wielorodzinny
 budynek inny (podać jaki)………………………………………….

4. Przewidywane zużycie wody na cele:*
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 bytowe, średnio na dobę QŚR.D.......................m3/d,
 technologiczne, średnio na dobę QŚR.D.......................m3/d,
 budowlane, średnio na dobę QŚR.D.......................m3/d,
 przeciwpożarowe: ……………………..l/s
 inne:…………………………..., średnio na dobę QŚR.D.......................m3/d

5. Rodzaj i ilość ścieków:*

 bytowe, średnio na dobę QŚR.D.......................m3/d,
 produkcyjne (podać jakie)…………………………, średnio na dobę QŚR.D.......................m3/d,
 inne…………………………………………………..,

6. Proponowany termin rozpoczęcia poboru wody**/odprowadzenia ścieków**:

…………………………………………………

7. Odbiór warunków*:

 osobiście 
 drogą pocztową

W załączeniu*:

 Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza w stosunku do 

istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów sieci uzbrojenia terenu,

 1 Egzemplarz (kserokopie) aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej lub mapy do celów 

projektowych nie starszej niż 2 lata w skali 1:500 lub (1:1000) z zaznaczoną granicą działki, lokalizacją 

obiektu oraz trasą przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego,

 Upoważnienie lub pełnomocnictwo na działanie w imieniu inwestora,

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  (Dz. Urz.
UE L 119 z 04.05.2016) zwanym dalej RODO informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PP-U GOSKOM Sp. z o.o. ul. Powstańców Śl. 23,  
46-320 Praszka.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – e-mail iod@goskom.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a) realizacji  zawartej z Administratorem umowy na świadczone usługi  lub podjęcia czynności
niezbędnych do jej zawarcia (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1, lit. b RODO),

b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzeniem
działalności, w szczególności wykonywaniem zadań określonych w ustawie z dnia 7 czerwca
2001  r.  o  zbiorowym  zaopatrzeniu  w  wodę  i  zbiorowym  odprowadzaniu  ścieków  oraz
wykonywaniem innych zadań w interesie publicznym w zakresie wynikającym z przepisów
prawa (podstawa prawna przetwarzania: art. 6, ust.1 lit. c RODO),

c) ustalenia, dochodzenia, egzekwowania, należności, ochrony przed roszczeniami (podstawa
prawna przetwarzania: art. 6, ust.1 lit. f RODO),

d) realizacji wewnętrznych celów administracyjnych Administratora, w tym sprawozdawczych,
statystycznych i raportowania (podstawa prawna przetwarzania: art. 6, ust. 1 lit. f RODO),

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania umowy, przez okres konieczny do
wypełnienia obowiązków prawnych, przez okres wymagany przez przepisy prawa, a także przez czas
zabezpieczenia  ewentualnych  roszczeń.  Dane  przetwarzane  na  podstawie  prawnie  uzasadnionego
interesu administratora przetwarzane będą do czasu ustania tego interesu.

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych  na  podstawie  przepisów  prawa,  podmioty  którym  na  podstawie  umowy  powierzono
przetwarzanie danych osobowych.
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6. Posiada  Pani/Pan  prawo  do  żądania  od  administratora  dostępu  do  danych  osobowych,  ich
sprostowania,  usunięcia,  ograniczenia  przetwarzania,  prawo  do  przenoszenia  danych,  wnoszenia
sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
Wymienione  prawa  mogą  być  ograniczone  w  sytuacjach,  kiedy  administrator  jest  zobowiązany
prawnie do przetwarzania danych w celu realizacji obowiązku ustawowego.

7. Ma Pan/Pani  prawo  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego -  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych
Osobowych jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy
prawa.

8. W przypadku, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a
Rozporządzenia,  tj.  zgody  na  przetwarzanie  danych  osobowych,  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.

9. W zakresie, jakim przetwarzanie Pani/Pana danych następuję w celu zawarcia i/lub wykonania umowy
na świadczenie usług z Administratorem, podanie przez Pani/Pana danych jest warunkiem koniecznym
do zawarcia tej umowy. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją
niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i/lub wykonania umowy z Administratorem.

10. Pani/Pana  dane  nie  będą  przetwarzane  w  sposób  zautomatyzowany,  w  tym  również  nie  będą
wykorzystywane do profilowania.

…………………………………………….
        Czytelny podpis wnioskodawcy

Sprawdzono kompletność wniosku:…………………………………….

* - zaznaczyć właściwe
* *- niepotrzebne skreślić
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