
 
WNIOSKODAWCA / INWESTOR:      JEDLICZE, dnia ................................. 
Imię i Nazwisko / Nazwa: 
 
................................................................................. 
Adres zamieszkania / Siedziba: 
 
................................................................................. 
 
................................................................................. 

NIP:  ......................................  Jedlickie Przedsiębiorstwo 
Tel:  ………………………………….. Gospodarki Komunalnej 
 i Mieszkaniowej Sp. z o.o. 
 

 
WNIOSEK 

o wydanie warunków na przyłączenie do sieci: 
¨ kanalizacji sanitarnej ilość odprowadzanych ścieków: ……….. m3/d Qhmax ……… m3/h 
¨ wodociągowej ilość pobieranej wody: ……….. m3/d Qhmax ……… m3/h 
Przeznaczenie wody na cele: 
o  bytowe o przemysłowe (do produkcji) o budowlane  o ppoż. 
Rodzaj budynku: 
¨ budynek mieszkalny 
 o jednorodzinny  o wielorodzinny  o zabudowa zagrodowa 
¨ budynek usługowy/handlowy/produkcyjny/magazynowy ale nie generujący ścieków 

przemysłowych, 
¨ inny, ………………………………………………………………………………………………………………………… 
Typ obiektu: 
¨ istniejący 
¨ projektowany 
Ilość zamieszkałych/zatrudnionych osób:  ……………. 
 
Lokalizacja obiektu: 
Gmina:  ……………………….……………..………………… 
Miejscowość: …………….……………………..…………………… 
ulica: ………………………………………………………… 
nr domu:  ……………………………………………....……….. 
nr działki:  ............................................................. 
 
Załączniki do wniosku: 
1. Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza w stosunku do 

istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia 
terenu 

 
¨ odbiór osobisty 
¨ przesłać pocztą 

 

 ……………………………………………………. 
              Podpis wnioskodawcy 



 
Klauzula informacyjna dla klientów JPGKiM w Jedliczu 

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) informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana* danych osobowych jest Jedlickie Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. Marii Konopnickiej 10, 38-460 Jedlicze zwanego dalej 
JPGKiM; 

2. Pani/Pana* dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań JPGKiM – na 
podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust. 2 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r; 

3. Odbiorcami Pani/Pana* danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 
danych osobowych na podstawie przepisów prawa;  

4. Pani/Pana* dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie 
z instrukcją kancelaryjną; 

5. Posiada Pani/Pan* prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie; 

6. Ma Pani/Pan* prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 
7. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne. 
 

*Niepotrzebne skreślić 

Zapoznałam/em się 

................................................... 
Miejscowość, Data i Czytelny podpis 

 


