
 

Przeworska Gospodarka 
Komunalna Sp. z o.o. 

Zlecenie  
na wykonanie dokumentacji 

technicznej przyłącza …………………………………………….      
(data wpływu) 

 

  

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………….….……… 
(nazwisko i imię / nazwa firmy) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………….….……… 
(adres zamieszkania / siedziba) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………….….……… 
(adres korespondencyjny) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………….….……… 
(telefon kontaktowy / e-mail)  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………….….……… 
    (PESEL / NIP – w przypadku firmy)  
 

Zwracam się z prośbą o wykonanie dokumentacji technicznej (projektu) przyłącza: 
 

    wodociągowego  

     kanalizacyjnego 

do: 

   budynku mieszkalnego 

   innego obiektu (określić jego rodzaj) ………………………………………………………….…..……………………………………..……..……, 

położonego: …………………………………………..……………………………………………………………………..………………….………………………………, 
  (adres) 

nr ewidencyjny gruntu: …………………………………………………………………………………………………………….……………………………………… 
                                                                                                                                                  (Nr działki, obręb) 

Do wniosku załączam: 

      aktualną mapę  do celów projektowych w skali 1:500 - 2 egz.    lub          aktualną mapę zasadniczą – 2 egz. 

 (Do uzgodnienia z przedstawicielem PGK Sp. z o.o.) 

      aktualne warunki techniczne wykonania przyłącza. 

[X] odpowiednie zaznaczyć. 

OŚWIADCZENIE INWESTORA 

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

działań niezbędnych do przyłączenia 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.2018 poz. 1000) oraz zgodnie z klauzulą informacyjną załączoną  do niniejszego wniosku. 

   Dnia .................................................,                                             Podpis .................................................................... 



KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przeworska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.,  

37-200 Przeworsk, Plac Mickiewicza 8,  

2) kontakt z powołanym Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy przy użyciu poczty elektronicznej – 

iod@pgk-przeworsk.pl,  

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług związanych ze zbiorowym 

zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków oraz w związku z prowadzoną przez 

przedsiębiorstwo działalnością gospodarczą,  

Więcej informacji dot. przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Państwu praw znajduje się na 
stronie internetowej Przeworskiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.: http://pgk-przeworsk.pl w zakładce 
„O nas” – „Ochrona danych osobowych”. 

Dnia .................................................,                                             Podpis .................................................................... 

mailto:iod@pgk-przeworsk.pl
http://pgk-przeworsk.pl/

