Telefon: 22 112 45 45

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne
Eko Jabłonna Sp. z o.o.
ul. Zegrzyńska 1 lok. 10,
05-110 Jabłonna
e-mail: bok@ekojablonna.pl;

Data przyjęcia wniosku

Jabłonna, dnia…………..…………
……………………………………………..
(imię i nazwisko)
……………………………………………..
……………………………………………..
(adres zamieszkania lub do korespondencji)
Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne
Eko Jabłonna Sp. z o.o.
ul. Zegrzyńska 1 lok.10
05-110 Jabłonna
WNIOSEK
o wydanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do gminnej sieci
wodociągowej/kanalizacyjnej
(podstawa prawna: art. 29 a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186 z późn.zm.) w związku z art.6 ustawy
z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U.2020.2028 z późn. zm.))

proszę o wydanie warunków technicznych przyłączenia do:
gminnej sieci wodociągowej

gminnej sieci kanalizacyjnej

nieruchomości położonej w ………………………………………………………………………………………..
przy ul. …………………………………………….……(działka nr ew. ……………………). Nieruchomość wpisana do
księgi wieczystej pod numerem: ……………………………………………………………………...
1. Charakterystyka techniczna obiektu:
a) powierzchnia użytkowa ……………………. m²
b) rodzaj budynku:
budynek mieszkalny jednorodzinny

budynek wielo-lokalowy

budynek użytkowy

Ilość zamieszkałych osób lub zatrudnionych (w przypadku firm) …………………………….
Przewidywana ilość poboru wody ……………………………………..
Przewidywana ilość odprowadzanych ścieków ………………………..
W przypadku dostawców ścieków przemysłowych należy wskazać planowane do zastosowania urządzenia
podczyszczające: ………………………………………………………………………………
6. Przewidywany termin rozpoczęcia poboru wody:…………………………………………………………
7. Przewidywany termin rozpoczęcia odprowadzania ścieków………………………………………………
2.
3.
4.
5.

Oświadczam, że zostałem poinformowany, iż w przypadku nieodebrania opracowanych warunków technicznych w terminie 14 dni od daty
telefonicznego powiadomienia przez Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Eko Jabłonna Sp. z o.o., zostaną one wysłane pocztą na podany przeze
mnie adres.

……………………………………..
(podpis składającego wniosek)

Wersja z dnia 07.10.2021

Załączniki:
1) egz. kopii mapy sytuacyjnej określającej usytuowanie nieruchomości względem istniejących sieci oraz innych
obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu
2) Inne (jakie)……………………………..…………………………………………………………..
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWY
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie numeru telefonu …………………….
oraz adresu e-maila: …………………………………….. przez Administratora Danych Osobowych w
Gminnym Przedsiębiorstwie Komunalnym Eko Jabłonna Sp. z o.o. do celów prowadzonego postępowania.

……………………………………..
(podpis składającego wniosek)
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) (dalej: RODO),
informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w Gminnym Przedsiębiorstwie Komunalnym Eko Jabłonna Sp. z o.o. z
siedzibą w (05-110) Jabłonnie przy ul. Zegrzyńskiej 1 lok.10 jest Prezes Zarządu.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w celu i na podstawie:
▪ art. 6 ust 1 lit. c RODO - wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z art.6 ustawy z dnia
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U.2020.2028 z późn.
zm.) w celu realizacji postępowania o dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków przez komórkę organizacyjną
zajmującą się sprawami wodociągowo-kanalizacyjnymi;
▪ art. 6 ust 1 lit. b RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy;
▪ art. 6 ust 1 lit a RODO – wyłącznie na podstawie udzielonej dobrowolnej zgody w zakresie i celu określonym w treści
zgody;
3. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:
▪ prawo dostępu do danych osobowych;
▪ prawo otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
▪ prawo do sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
▪ prawo do usunięcia danych osobowych;
▪ prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
▪ prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
▪ prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora;
4. W przypadkach uznania, iż przetwarzanie danych osobowych przez Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Eko Jabłonna
Sp. z o.o. narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego tj. do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędne do realizacji celów określonych w pkt.2, a po tym
czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
▪ 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;
▪ inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminnym Przedsiębiorstwem Komunalnym Eko
Jabłonna Sp. z o.o. przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne
Eko Jabłonna Sp. z o.o.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
8. Pani/Pana Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
9. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w Gminnym Przedsiębiorstwie Komunalnym Eko Jabłonna Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością – Paweł Kiczko tel. 727-307-321, e-mail: it@ekojablonna.pl

Wersja z dnia 07.10.2021

