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………………………………………….……………………..………………………………………………………    ………………………., dnia …………………….……… r. 

imię i nazwisko/nazwa firmy   

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

       Zakład Gospodarki  

       Komunalnej  Janów Sp. z o.o. 

       ul. Leśna 3/1, 42-253 Janów 

adres korespondencyjny  

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

numer telefonu1), e-mail1)  

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

NIP (wyłącznie przedsiębiorcy)1)   

WNIOSEK O PRZYŁĄCZENIE NIERUCHOMOŚCI DO SIECI / AKTUALIZACJĘ WYDANYCH WARUNKÓW TECH-
NICZNYCH2) 

RODZAJ ISTNIEJĄCEGO / PROJEKTOWANEGO2) OBIEKTU 

mieszkalny, gospodarczy, produkcyjny, usługowy, niezabudowana działka, działka rekreacyjna, inny niż wyżej wymienione 

(proszę wpisać jaki)2) - ……………………………………………………………………………………….……….…………………………………………………………….. 

LOKALIZACJA ISTNIEJĄCEGO / PROJEKTOWANEGO2) OBIEKTU 

adres: ………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………....………..……… 

nr księgi wieczystej: ………………………………………………………………………… nr działki: ………….………….. Obręb: ………………………….. 

MAKSYMALNE DOBOWE ZAPOTRZEBOWANIE WODY 

na cele socjalno-bytowe:  

Qd max = ................. [m3/d]  

na cele inne niż socjalno-bytowe (proszę wpisać jakie): …………………………………………….…………… 

……………………………………………………………..…………………………………….: Qd max = ............. [m3/d] 

ILOŚĆ I JAKOŚĆ ŚCIEKÓW 

maksymalny dobowy przepływ odprowadzanych ścieków:  

Qd max = ................ [m3/d] 

rodzaj ścieków:2) 

-    ścieki bytowe, -    ścieki przemysłowe  

PLANOWANE TERMINY ROZPOCZĘCIA KORZYSTANIA Z USŁUG 

pobór wody od dnia…………………………………………….. r. zrzut ścieków od dnia …………………………………………….. r. 

OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY 

1. Oświadczam, że posiadam tytuł prawny do przedmiotowej nieruchomości jako właściciel / współwłaściciel / najemca / 

dzierżawca / użytkownik wieczysty / inny (proszę podać jaki)2): …………………….………………………………………………………….……….  

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku w celu podjęcia działań 

związanych z przyłączeniem mojej nieruchomości do sieci, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 

2018 poz. 1000) oraz zgodnie klauzulą informacyjną załączoną na drugiej stronie wniosku.  

3. Proszę o przesłanie warunków technicznych pocztą / Warunki techniczne odbiorę osobiście w biurze zakładu2) 

ZAŁĄCZNIKI 

Do wniosku dołączam:  

- mapę zasadniczą (nieaktualizowaną) / mapę do celów projektowych2) z poświadczeniem Ośrodka Dokumentacji Geode-

zyjnej i Kartograficznej, określającą usytuowanie nieruchomości,3) 

- odpis z właściwego rejestru (tylko w przypadku przedsiębiorców), 

- parametry dostarczanych ścieków (tylko w przypadku dostawców ścieków przemysłowych). 
 

1) podanie danych jest dobrowolne, ma na celu ułatwienie kontaktu 

2) niepotrzebne skreślić            
3) zwracamy uwagę, że na dalszym etapie procesu inwestycyjnego wymagana będzie mapa do celów projektowych. 
4) konieczne załączenie upoważnienia 

 

 
 

 
…………………………………………………… 

podpis wnioskodawcy 

   lub osoby upoważnionej4) 
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KLAUZULA INFORMACYJNA 

do przetwarzania danych osobowych 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia 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 swo-

bodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję 

Pana/Panią, że:  

administratorem Pana/i danych jest:  

Zakład Gospodarki Komunalnej Janów Sp. z o.o. ul. Leśna 3/1, 42-253 Janów, zarejestrowany w Sądzie Rejono-

wym w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000398452 NIP 949-217-97-29, REGON 

241988341 

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:  

przyłączenia nieruchomości do sieci celem realizacji usług świadczonych przez ZGK Janów Sp. z o.o. tj. zobo-

wiązań wynikających z umów na dostawę wody i odbiór ścieków oraz innych usług realizowanych przez zakład 

na rzecz klientów.  

Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są:  

dane osobowe pozyskane w toku dotychczasowej współpracy lub pozyskane od Państwa dobrowolnie w trak-

cie nawiązywania współpracy, które będą przetwarzane na podstawie Pana/Pani zgody w celach związanych z 

komunikacją pomiędzy Panem/Panią a administratorem danych i realizacją usług świadczonych przez ZGK Ja-

nów Sp. z o.o.  

Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów:  

w razie koniczności dane mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z administratorem przy reali-

zacji celu, dla którego zostały udostępnione oraz uprawnionym organom. 

okres przechowywania danych:  

Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji usług opisanych w zleceniu oraz w 

przypadku, gdy świadczymy Pani/Panu usługę dostawy wody i odprowadzania ścieków przez okres niezbędny 

dla realizacji tych usług oraz komunikacji pomiędzy Panem/Panią a administratorem danych.  

Ma Pani/Pan prawo do:  

1. dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,  

2. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,  

3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,  

4. przenoszenia danych,  

5. cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych,  

6. wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

Dane kontaktowe:  

z administratorem danych można kontaktować się pisemnie za pomocą poczt tradycyjnej na adres podany 

powyżej lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: biuro@zgk-janow.pl 


