Zał. nr 1 do Procedury przyłączenia się do gminnej sieci
wodociągowej/kanalizacyjnej obowiązującej w Zakładzie
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Błaszkach

Zakład Gospodarki

WNIOSEK

Komunalnej i
Mieszkaniowej w
Błaszkach
Plac Niepodległości

……………………………..
Data wniosku

o wydanie / zmianę / aktualizację1) warunków
przyłączenia do sieci wod.-kan.
dla pojedynczego budynku mieszkalnego
jednorodzinnego, w tym w zabudowie zagrodowej

13B 98-235 Błaszki

…………………………….
Data wpływu, Nr DP

DANE PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI
1. Imię i nazwisko / Nazwa:
2. Adres zamieszkania / siedziby podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci:
3. Sposób odbioru warunków:1)
osobisty

listowny – adres do korespondencji
……………………………………………………………………………..

4. Pozostałe informacje:
• telefon ……………………………………………………
• e-mail …………………………………………………..
• NIP (nie dotyczy osób fizycznych) ………………………………………………………

OKREŚLENIE POTRZEB PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI
5. Informacja o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania nieruchomości:1)
budynek mieszkalny jednorodzinny
- pełna nazwa inwestycji:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
- ilość lokali w budynku łącznie (mieszkalnych i użytkowych): ………………… (max 2)
w tym:
o mieszkalnych …………
o użytkowych …………
- rodzaj usług (w wypadku działalności usługowej)
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
zabudowa zagrodowa
Definicja pojęć zgodnie z Prawem Budowlanym
Budynek mieszkalny jednorodzinny – budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący
zaspokajaniu potrzeb mieszkalnych, stanowiących konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch
lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni
całkowitej budynku.
zabudowa zagrodowa – budynki mieszkalne, budynki gospodarcze lub inwentarskie w rodzinnych gospodarstwach rolnych,
hodowlanych lub ogrodniczych oraz w gospodarstwach leśnych.

6. Lokalizacja nieruchomości lub obiektu, który ma zostać przyłączony:
• miejscowość ………………………………, ul. …………………………………….. nr …………
• działka nr geod. …………………………………………………….. , obręb ……………………
7. Wniosek dotyczy przyłączenia:1)

9. Zaopatrzenie nieruchomości w
wodę:1)

8. Wniosek dotyczy
budynku:1)

do sieci wodociągowej
istniejącego

nieruchomość posiada własne
ujęcie(a) wody w ilości ………

do sieci kanalizacji sanitarnej
planowanego

nieruchomość nie posiada
własnego ujęcia wody

inne: rozbudowa/
przebudowa/
zmiana funkcji
użytkowej

nieruchomość posiada wodę:
miejską/gminną/inną …………….

10. Zapotrzebowanie na wodę:
Qdśr [m3/d] ………………..

Qhmax [m3/h] …………………

11. Ilość przyborów sanitarnych:
umywalka (szt.) ……………… prysznic (szt.) ………………… bidet (szt.) …………………….
zlew (szt.) ……………………. miska ustępowa (szt.) ………... zawór czerpalny (szt.) ………..
wanna (szt.) …………………. pisuar (szt.) …………………...
12. Ilość odprowadzanych ścieków bytowych:

Qdśr [m3/d] …………………
13. Do wniosku załączam:1)
plan zabudowy lub szkic sytuacyjny określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci oraz
innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu (skala 1:500-1:1000)
odpis z właściwego rejestru (w przypadku przedsiębiorców)

OŚWIADCZENIA
14. Oświadczenia:1)
oświadczam, że zapoznałem/-am się z procedurą wydania warunków przyłączenia oraz informacją o
przepisach dotyczących ochrony danych osobowych – dołączoną do wniosku.
oświadczam, że posiadam tytuł prawny do przedmiotowej nieruchomości jako: właściciel/ współwłaściciel
/ najemca / dzierżawca / użytkownik wieczysty / inny (podać jaki) …………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..

1)

odpowiednie zaznaczyć/podkreślić/wypełnić

2)

konieczne załączenie upoważnienia
proszę zaznaczyć właściwe

………….………………………………………………….
Podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej2)

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych
Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Błaszkach
Szanowni Państwo,
zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Błaszkach jest Dyrektor Zakładu z siedzibą Błaszki Plac Niepodległości 13B 98-235 Błaszki.
2. Dane Inspektora ochrony danych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Błaszkach znajdują się pod
adresem , e-mail: magdalena@kuszmider.com.pl
3. Administrator danych osobowych – Dyrektor Zakładu – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartej umowy oraz na podstawie udzielonej zgody. Podanie danych osobowych jest warunkiem
koniecznym do realizacji spraw Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Błaszkach.
Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
4. Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na ZGKIM w Błaszkach,
b) realizacji umów z kontrahentami ZGKIM,
c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane wyłącznie na
podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
5. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom
świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być
również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
6. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na
podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
a) dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
b) sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.
W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:
a) dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
b) sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
c) usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
d) ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
e) wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.
Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka.
8. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo
do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona. Od tego momentu Pani/Pana dane nie
będą przez nas przetwarzane.
9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
10. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
11. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z treścią informacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

Data

Podpis

….............................................

….................................................

