Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie, ul. Batorego 25, 95‐010 Stryków
T: 42 719 81 98, 42 719 81 60, E: zgkim@zgkim‐strykow.pl, www.zgkim‐strykow.pl
WNIOSEK O WYDANIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH
PRZYŁĄCZENIA DO SIECI WODOCIĄGOWEJ LUB
KANALIZACYJNEJ DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO, BUDYNKÓW USŁUGOWYCH, OBIEKTÓW
PRZEMYSŁOWYCH

Wersja 00 z dnia
06.06.2022
Nr. warunków:

UWAGA : Formularz należy wypełnić drukowanymi literami
* ‐ POLA OBOWIĄZKOWE

1. DANE ZLECENIODAWCY/INWESTORA
Imię i Nazwisko/Nazwa firmy:*
Adres zamieszkania/siedziba:*
Kod pocztowy, miejscowość:*
Telefon*

E‐mail:

2. SPOSÓB ODBIORU WARUNKÓW TECHNICZNYCH :*
Osobisty

E‐mail

Wysyłka pocztą

3. RODZAJ WARUNKÓW TECHNICZNYCH :*
Zaopatrz enie w wodę

Zaopatrz enie w wodę na cele p.poż .

Odprowadz anie ścieków przemysłowych

Odprowadza nie ścieków bytowych

inne (jakie?)..............................
4. ZAPOTRZEBOWANIE NA WODĘ : *
Qdśr[m3 /d]……………….
Socjalno‐bytowe

qs [dm3 /s]……………….

Q hmax [dm3 /s]…………

Prz emysłowe

Qdśr[m3 /d]……………….

qs [dm3 /s]……………….

Q hmax [dm3 /s]…………

Prz eciwpoż arowe

qs [dm3 /s]……………….

5. ILOŚĆ ODPROWADZANYCH ŚCIEKÓW: *
Socjalno‐bytowe

Qdśr[m3 /d]……………….

qs [dm3 /s]……………….

Q hmax [dm3 /s]…………

Prz emysłowe

Qdśr[m3 /d]……………….

qs [dm3 /s]……………….

Q hmax [dm3 /s]…………

6a. RODZAJ OBIEKTU BUDOWLANEGO NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI:*
Istniejący

Projektowany

Inne : Rozbudowa/Przebudowa/Zmiana funkcji

6b. RODZAJ OBIEKTU BUDOWLANEGO NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI:*
Budynek miesz kalny wielorodzinny

Inne(jakie?)....................................

Zespół budynków mieszkalnych
Zakład produkcyjny/usługowy

Obiekt handlowy
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7. ADRES INWESTYCJI :
Nr ewidencyjny działki, obręb*

Kod pocztowy, Miasto:

Gmina:

8. TYTUŁ PRAWNY DO WYŻEJ WYMIENIONEJ NIERUCHOMOŚCI :*

Własność

Uż ytkowanie wieczyste

Współwłasność

Dz ierżawa

Brak tytułu prawnego

9. ZAŁĄCZNIKI:
Plan z abudowy lub sz kic sytuacyjny ‐ preferowana skala 1:500 *
Pełnomocnictwo do reprez entowania inwestora
Projekt zagospodarowania terenu

10. DODATKOWE UWAGI:
10a. ZAOPATRZENIE W WODĘ

Wykorzystanie istnie jącego przyłącza wodociągowego

Przyłączenie be zpośrednie

Przyłączenie pośrednie poprzez inną nieruchomość (Należ y podać adres przyłączenia oraz
załączyć wstępną zgodę właściciela/użytkownia prz yłącz a/y)
..................................................................................................................................

10b. ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

Wykorzystanie istniejącego przyłącza kanalizacyjnego

Przyłączenie be zpośrednie

Przyłączenie pośrednie poprzez inną nieruchomość(Należ y podać adres przyłączenia oraz
załączyć wstępną zgodę właściciela/użytkownia przyłącza/y)
..................................................................................................................................

11. INNE INFORMACJE:

Miejscowość*

Data*

Podpis/pieczątka zleceniodawcy lub inwestora*
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Klauzula informacyjna administratora danych osobowych:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibą w Strykowie przy ul. Batorego 25,
tel: 42 7198 198 e- mail: zgkim@zgkim-strykow.pl
2) Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie, którą jest spółka Leśny & Wspólnicy
Sp. z o. o., w której jako osobę kontaktową wyznaczono Pana Oskara Manowieckiego, z Inspektorem można się skontaktować poprzez e-mail:
iod@lesny.com.pl
3) Pani/Pana dane będą, 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) przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, realizacji
umowy, bądź udzielonej zgody.
4) W związku z przetwarzaniem danych w celu wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa odbiorcami Pani/Pana danych osobowych
mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w
celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie przetwarzają
dane osobowe, dla których Administratorem jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie.
5) Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do
zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych przez Administratora.
6) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej
podstawy prawnej przetwarzania danych,
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa,
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia
roszczeń,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie
administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
- przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
- zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie
publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę
trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której
dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
7) W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a
RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
8) Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie
członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86
9) Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

