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Dane podmiotu ubiegającego się o podłączenie:                                    Suszec, dn 20.09.2020 r. 
                       

................................ JAN KOWALSKI..........................................     
                                         Imię i nazwisko/Nazwa 

                   
 

.................................UL. KATOWICKA 58................................... 
                                        Adres do korespondencji 
                 

..................................... 48-563 ZABRZE....................................... 
                  

tel. ..................... 85695212............................................................ 

adres e-mail ..................... JANKOWALSKI@ONET.PL............ 

Dane Pełnomocnika Inwestora (projektant): 

Imię i nazwisko/Nazwa: ............................................................ 

Adres zamieszkania/Siedziba: ................................................... 

......................................................................................................... 

nr telefonu Pełnomocnika: ........................................................ 

adres e-mail Pełnomocnika: .......................................................   

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI  
          KOMUNALNEJ SP. Z O. O. 

43-267 Suszec 
ul. Ogrodowa 2 

WNIOSEK 
 o wydanie warunków przyłączenia  

do sieci wodociągowej lub/i kanalizacyjnej* 
* niepotrzebne skreślić 

 

Uwaga: Zaznaczyć właściwy kwadrat 

Część A – obligatoryjna (obowiązkowa) 

1. Lokalizacja nieruchomości lub obiektu, który ma zostać przyłączony do sieci:  

 

...............SUSZEC..........  przy ul.............DOLNA.......... nr działki ewid. .........956/863....................... 
       Miejscowość   Ulica  

2. Informacja o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania nieruchomości lub obiektu  

(zaznaczyć właściwy kwadrat): 

- budynek mieszkalny jednorodzinny   

wolnostojący □ bliźniaczy □, w zabudowie szeregowej □, w zabudowie zagrodowej □ 

- budynki pozostałe: 

obiekt produkcyjny    □ 

obiekt usługowy    □ 

inne obiekty ………………………….. □ 

3. Zapotrzebowanie na wodę do celów: 

- bytowe   □ Qśr = 0,5 (4 osoby)m3/d  Qmax = …0,1….m3/h  

- technolog.  □  Qśr = ……….m3/d  Qmax = ……….m3/h  

- p. pożarowe  □  Qśr = ……….m3/d   Qmax = ……….m3/h  

- inne…………  □ Qśr = ……….m3/d   Qmax = ……….m3/h 

4. Określenie ilości i jakości odprowadzanych ścieków: 

- bytowe  □ Qśr = ……0,5….m3/d 

Wielkość ładunku zanieczyszczeń: 

BZT5  nie przekraczające  600 mgO2/l □ 

ChzT  nie przekraczające  2000 mgO2/l □ 

Zawiesina nie przekraczające  1000 mgO2/l □ 
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- przemysłowe  □          Qśr = ……….m3/d 

Wielkość ładunku zanieczyszczeń: 
BZT5  ………………………………… 
ChzT  ………………………………… 
Zawiesina ………………………………… 
Azot ogólny ………………………………… 
Fosfor ogólny ………………………………… 
Fenole lotne ………………………………… 
 

5. Załączniki: □ 
Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny ** określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej 
sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu (ustawa  
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzanie ścieków art. 19a ust. 4 pkt 6)) 2 egzempl. 
 

 
**zaleca się sporządzenie planu zabudowy lub szkicu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy 
zasadniczej w skali 1:500 

 

Część B – fakultatywna (nieobowiązkowa, ale zalecana) 
 

6. Załączniki  dodatkowe służące dokładnemu rozpoznaniu sprawy (zalecane): 
- kopia mapy zasadniczej lub mapa do celów projektowych nie starsze niż 12 m-cy □ 

- projekt zagospodarowania terenu 1:500      □ 

- rzut parteru lub piwnic        □ 

- profil podłużny przyłącza kanalizacyjnego      □ 
 

7. Informacje dodatkowe na temat obiektu: 

- budynek istniejący  □ 

- budynek projektowany  □ 

- planowany termin 

  poboru wody   ………10.09.2022 r.……………… 

  odprowadzenia ścieków ……………………… 

- nieruchomość posada własne ujęcie wody  

tak    □ 

nie    □ 

8.     Informacje dodatkowe na temat składającego wniosek (określające tytuł prawny do nieruchomości   

wnioskowanej o przyłączenia do sieci): 

osoba posiadająca tytułu prawny        □ 

osoba o nieuregulowanym stanie prawnym       □  

nie posiadająca tytułu prawnego        □ 

                  ……………Jan Kowalski……………   
 Podpis 

Klauzula informacyjna administratora danych osobowych: 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. z siedzibą w Suszcu (43-267) przy  
ul. Ogrodowej 2, wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000066156 (dalej jako: „PGK”). 
Sprawy związane z przetwarzaniem danych osobowych proszę zgłaszać w formie elektronicznej na adres e-mail: kontakt@pgksuszec.pl lub  
w formie papierowej pod adresem Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. z siedzibą w Suszcu (43-267) przy ul. Ogrodowej 2. 
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb niezbędnych do realizacji przedmiotowego wniosku oraz w celach archiwalnych 
(dowodowych) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust 1 lit. f RODO).  
Pani/Pana dane osobowe PGK może przekazywać: 

• osobom upoważnionym przez PGK – pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje 
obowiązki, 

• podmiotom przetwarzającym – którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych, 

• innym odbiorcom – np. kurierom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym, informatycznym 
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania realizacji przedmiotowego wniosku i jego archiwizacji. 
Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia skargi do 
organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji przedmiotowego wniosku. 

  


