81-198 Kosakowo, ul. Chrzanowskiego 44
www.pukpeko.pl email: biuro@pukpeko.pl
Tel. 58/625- 47- 47

WNIOSEK
O WYDANIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH PRZYŁĄCZENIA DO SIECI
Dane Wnioskodawcy
Imię i Nazwisko / Pełna nazwa firmy (1

Telefon kontaktowy (2

Adres korespondencyjny / Adres siedziby firmy (1

Adres e-mail (2

Dane obiektu budowlanego
Nr ewid. działki

Adres budowy

Rodzaj istniejącego / projektowanego obiektu budowlanego (3

Woda - zapotrzebowanie i cele

Ścieki – ilość i rodzaj

Przewidywane zapotrzebowanie:

Przewidywana ilość:

□ woda na cele bytowo-gospodarcze Qśr................m3/dobę Qmax................m3/h

Qśr................m3/dobę

□ woda na cele technologiczne

Qśr................m3/dobę Qmax................m3/h

Rodzaj odprowadzanych ścieków (zaznaczyć właściwy kwadrat)

□ woda na cele przeciwpożarowe

Qśr................m3/dobę Qmax................m3/h

□ bytowe

□ inny cel ........................................

Qśr................m3/dobę

□ przemysłowe (opisać rodzaj) ..............................

Qmax................m3/h

Qmax................m3/h

Dodatkowe uwagi i oczekiwania Wnioskodawcy

Załączniki
Do zlecenia dołączam:(zaznaczyć właściwe)
□ plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz innych
obiektów i sieci uzbrojenia terenu;
□ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
□ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
□ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Oświadczenia
Oświadczam, że wszystkie powyższe dane są zgodne ze stanem faktycznym.
Oświadczam, że zapoznałam/-em się z przedstawioną na odwrocie Klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych.
Przygotowany na podstawie wniosku dokument
□ odbiorę osobiście
□ proszę przesłać pocztą

1)
2)
3)

………………………………………………….

………………………………………………….

Miejscowość i data

Czytelny podpis

Niepotrzebne skreślić.
Dana nieobowiązkowa.
W przypadku zespołu budynków / budynków wielorodzinnych podać powierzchnię użytkową ogółem, liczbę i rodzaj lokali użytkowych oraz załączyć bilans zapotrzebowania na wodę i
ilość ścieków.
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „PEKO” Sp. z o.o.
81-198 Kosakowo, ul. Chrzanowskiego 44
NIP: 958-11-54-984 REGON: 191416896
KRS: 0000038875 Sąd Rejonowy w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 5.037.242,58 zł

Klauzula informacyjna administratora danych osobowych.
Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „PEKO” Sp. z o.o. (zwane dalej Spółką)
z siedziba w Kosakowie (81-198) przy ul. Chrzanowskiego 44.
Pani/Pan może kontaktować się listownie na adres Spółki, mailowo na adres biuro@pukpeko.pl, telefonicznie pod numerem
58 625 47 47 lub z powołanym przez nas inspektorem ochrony danych iod@pukpeko.pl.
Dane osobowe będą przetwarzane w zakresie i celu niezbędnym do realizacji niniejszego wniosku, w tym obowiązków
prawnych ciążących na Spółce PEKO, wykonania przez Spółkę PEKO zadania realizowanego w interesie publicznym,
zawarcia i wykonania umowy, realizacji usług oraz celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami i nie będą udostępniane
innym odbiorcom.
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest prawny obowiązek ciążący na Spółce wynikający
z realizacji przepisów ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków (Dz. U. 2018 r. poz. 1152 z poźn. zm.).
Podanie danych jest dobrowolne, lecz jednocześnie niezbędne do podjęcia działań związanych z przedmiotem wniosku.
W przypadku niepodania danych niemożliwa jest realizacja wniosku.
Dane osobowe Spółka może przekazywać:
•
•

osobom upoważnionym przez Spółkę – pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych,
aby wykonać swoje obowiązki.
innym odbiorcom – np. kurierom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym, dostawcom
systemów IT (w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania systemów), organom administracji
publicznej, które mogą żądać przekazania danych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Spółka będzie przetwarzać dane osobowe wyłącznie przez okres wskazany w przepisach prawa albo dopóki będą one
niezbędne do realizacji celu przetwarzania.
Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
Jeżeli uważa Pani/Pan, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, mogą Państwo wnieść skargę
do właściwego organu nadzorczego.
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

