
Opoczno, dnia ......................................

......................................................................................
( imię i nazwisko /firma )

......................................................................................
 ( adres siedziby)

.................................................................
( adres do korespondencji)

......................................................................................
(telefon: komórkowy, stacjonarny) nieobowiązkowe

......................................................................................
( adres e-mail) - nieobowiązkowe

Wniosek
O wydanie warunków przyłączenia

Na  podstawie  postanowień  §  18-20  Regulaminu  dostarczania  wody  i  odprowadzania
ścieków wnoszę o wydanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości położonej
w:
................................................................................................................................................

(miejscowość, ulica, nr adresowy, nr działki, nr księgi wieczystej)

do sieci wodociągowej*/ kanalizacyjnej* PGK Sp. z o.o. w Opocznie.

Oświadczam, że posiadam prawo do dysponowania w/w nieruchomością na cele budowlane,
na terenie której istnieje*/ jest planowana (-ny): 

....................................................................................................................................................
(rodzaj i orientacyjna wielkość zabudowy)

z potrzebami w zakresie dostawy wody i / albo odprowadzania ścieków w ilości:

 woda:  do  ..........  m3/  miesiąc,  przeznaczona  na  cele:  socjalno-  bytowe*/
prowadzonej działalności gospodarczej*-  w tym wypadku także na cele p-poż w
ilości: .............. m3/godzinę.

 ścieki: do ......................... m3/ miesiąc, tj.: ścieki bytowe*/ ścieki przemysłowe*.

Przyłącze (-a) zamierzam wykonać w terminie do: ....................................................................
(miesiąc, rok)

W załączeniu przedkładam: Mapę sytuacyjno- wysokościową dla w/w nieruchomości.

..........................................................
(czytelny podpis)

*- niepotrzebne skreślić
Przyjęty: ZARZĄDZENIEM nr 27/2018 Zarządu Spółki: PGK Sp. z o.o. w Opocznie z dnia 04 października 2018
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I. Klauzula informacyjna administratora danych osobowych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Przedsiębiorstwo Gospodarki  Komunalnej
Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  w  Opocznie  z  siedzibą  w  Opocznie,  ul.  Krótka  1,  kod
pocztowy 26-300, adres e-mail: sekretariat@pgk.opoczno.pl , tel. 44 754 76 11.

Inspektorem ochrony danych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością w Opocznie jest Pani Anna Michałowska, adres korespondencyjny: ul. Krótka 1,
26-300 Opoczno, adres e-mail: odo@pgk.opoczno.pl, tel. 44 754 76 11.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 pkt
a), b), e)  RODO i w celu zawarcia i realizacji umowy, w tym m.in. obsługi reklamacji, obsługi zgłoszeń,
dla  celów  rozliczeniowych  oraz  księgowych,  kontaktów  drogą  elektroniczną  oraz  telefoniczną,
windykacji  należności,  przechowywania  danych  dla  celów  archiwizacyjnych  oraz  zapewnienie
rozliczalności  (wykazania  spełnienia  przez  firmę  PGK  Sp.  z  o.o.  w  Opocznie  obowiązków
wynikających z przepisów prawa).

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Pani/Pana dane
osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat od daty rozwiązania umowy.

Posiada  Pani/Pan  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych  osobowych,  prawo  do  ich
sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia
zgody,  prawo  do  przenoszenia  danych,  prawo  do  wniesienia  sprzeciwu  wobec  przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych.

 W  przypadku  zastrzeżeń  do  naszego  sposobu  przetwarzania  Państwa  danych  osobowych,
przysługuje Państwu prawo do zgłoszenia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-
193 Warszawa).

Przekazane  dane  osobowe  nie  będą  udostępniane,  sprzedawane  ani  użyczane  podmiotom
trzecim,  chyba  że  dzieje  się  to  w  przypadku  wyraźnej  zgody  osoby,  której  dane  dotyczą  lub
przekazania danych uprawnionym organom na podstawie przepisów prawa. W niektórych sytuacjach
mamy prawo przekazywać dane, jeśli będzie to konieczne, abyśmy mogli realizować umowę lub inne
działania  związane  ze  świadczeniem  usługi.  Będziemy  przekazywać  dane  wyłącznie  osobom
upoważnionym przez nas, tj. naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do
tych  danych,  aby wykonywać powierzane im obowiązki  oraz podmiotom przetwarzającym,  którym
zlecimy to zadanie.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
profilowane.

Powyższe przyjmuję do wiadomości.   Data i podpis: ……………………………………..

II. Klauzula informacyjna- Informacja Konsumencka:
1. PGK Sp. z o.o. w Opocznie informuje, że na podstawie art. 27e ust. 1 pkt 2) Ustawy z dnia 7

czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j.:
Dz.  U.  z  2017.  poz.  328  ze  zm.),  w  przypadku  odmowy przyłączenia,  Wnioskodawcy
przysługuje prawo do złożenia wniosku o rozstrzygnięcie sporu do  Dyrektora Regionalnego
Zarządu  Gospodarki  Wodnej  Państwowego  Gospodarstwa  Wodnego  Wody  Polskie  w
Warszawie, ul. Zarzecze 13 B, 03-194 Warszawa.

2. Nadto na wniosek jednej ze stron organ regulacyjny może określić, w drodze postanowienia,
na które służy zażalenie, warunki przyłączenia do sieci do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia
sporu.

3. Od  decyzji  Dyrektora  Regionalnego  Zarządu  Gospodarki  Wodnej  Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie służy odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie-
Sądu ochrony konkurencji i konsumentów, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Powyższe przyjmuje do wiadomości: 

Data i miejsce: Podpis/ Pieczęć firmowa:

*- niepotrzebne skreślić
Przyjęty: ZARZĄDZENIEM nr 27/2018 Zarządu Spółki: PGK Sp. z o.o. w Opocznie z dnia 04 października 2018
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