Załącznik nr 3 do Regulaminu odpłatnego
nabywania urządzeń kanalizacyjnych
przez PPK Sp. z o.o. w Nowym Targu

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

..........................................................................................................................
(PESEL/NIP)

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

...........................................................................................................................
(adres do korespondencji)

...........................................................................................................................
(nr telefonu, adres e-mail)

Podhalańskie Przedsiębiorstwo
Komunalne Spółka z o.o.
Al. Tysiąclecia 35A
34-400 Nowy Targ

WNIOSEK O ODPŁATNE NABYCIE URZĄDZEŃ
KANALIZACYJNYCH
Wnoszę o wszczęcie przez Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
w Nowym Targu (zwana dalej „Spółką”) postępowania w zakresie:1)
możliwości budowy urządzeń kanalizacyjnych, których realizacja jest niezbędna do
przyłączenia nieruchomości położonej w miejscowości .........................................................
ul. ............................................. nr .......... na działce/działkach2) oznaczonych geodezyjnie
nr.............................................................................................................. obręb ……..............
do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej Spółki,
nabycia przez Spółkę prawa własności wybudowanych/planowanych do budowy2) urządzeń
kanalizacyjnych które stanowią/będą stanowić2) moją własność.
Urządzenia powyższe umożliwią przyłączenie istniejących/planowanych2) obiektów
o charakterze zabudowy1):
budynki mieszkalne jednorodzinne (liczba osób zamieszkałych) …..........................................
budynki mieszkalne wielorodzinne (liczba mieszkań) …............................................................
obiekty usługowe (określić rodzaj) ………………………………..…………….……..…..…...……
obiekty produkcyjne (określić rodzaj) ……………………………………..….….….……..……...…
obiekty inne (określić rodzaj) ………………….………….............................................................
Wartość wybudowanych/planowanych do budowy2) urządzeń kanalizacyjnych z wyłączeniem
przyłączy określam na kwotę ……………..………….. netto/brutto2), słownie ………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………..

Oświadczam, że:
−
posiadam warunki techniczne budowy urządzeń kanalizacyjnych niezbędnych do
przyłączenia powyższej nieruchomości do istniejącej/planowanej2) sieci kanalizacji
sanitarnej:
Znak: …………/.........................../ ...................... z dnia ......................................
−

zapoznałem się z Regulaminem odpłatnego nabywania urządzeń kanalizacyjnych przez
Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Nowym Targu i akceptuję określone
w nim warunki odpłatnego przekazania urządzeń kanalizacyjnych;

−

poniosłem w całości koszty budowy urządzeń kanalizacyjnych i jestem ich właścicielem3);

−

zostały mi przekazane informacje w przedmiocie przetwarzania moich danych osobowych
przewidziane w art. 13 RODO;

−

wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 i/lub 14 RODO wobec osób
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu
złożenia niniejszego wniosku, w zakresie ciążącego obowiązku informacyjnego.

………………………….
czytelny podpis
Inwestora

Składający niniejszy wniosek przyjmuje do wiadomości, iż składanie nieprawdziwych
oświadczeń może rodzić odpowiedzialność prawną. Jednocześnie składający wniosek przyjmuje do
wiadomości, iż w razie jakichkolwiek roszczeń osób trzecich w stosunku do Podhalańskiego
Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w związku z podaniem we wniosku nieprawdziwych
danych, spółka ma prawo dochodzenia roszczeń od składającego wniosek.

...................................................
miejscowość, data

……………………………
czytelny podpis
Inwestora

Załączniki1):
mapa z naniesioną trasą wybudowanych/planowanych do budowy 2) urządzeń kanalizacyjnych i ich
usytuowanie w stosunku do istniejącej sieci oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu.
dokumenty potwierdzające poniesione wydatki na budowę urządzeń kanalizacyjnych;
kosztorys inwestorski.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:
Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. 34-400 Nowy Targ, al. Tysiąclecia 35A, NIP 735-25-32-366 (PPK Sp. z o. o.),
informuje, że jest administratorem danych osobowych przekazanych w związku z niniejszym wnioskiem/umową (dane kontaktowe
inspektora ochrony danych: iod@ppkpodhale.pl). Dane osobowe będą przetwarzane przez PPK Sp. z o. o w zakresie i celu niezbędnym
do realizacji przedmiotu wniosku/umowy, w tym obowiązków prawnych ciążących na PPK Sp. z o. o., wykonania przez
PPK Sp. z o. o. zadania realizowanego w interesie publicznym, zawarcia i wykonania umowy, a także podjęcia przez PPK Sp. z o. o.
działań przed zawarciem umowy lub w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Podanie danych osobowych jest dobrowolne,
lecz jest jednocześnie niezbędne do podjęcia przez PPK Sp. z o. o. działań związanych z przedmiotem wniosku/umowy.
Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych i ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania oraz przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych - poprzez przesłanie swojego
żądania na adres: iod@ppkpodhale.pl, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z naruszeniem przepisów
o ochronie danych osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla wykonania czynności związanych
z przedmiotem wniosku oraz okres wykonania umowy, a także przez okres konieczny w celu dochodzenia lub obrony przed
roszczeniami, chyba że przepisy prawa przewidują dłuższy okres ich przechowywania. W zakresie określonym prawem, dane mogą
być przekazywane operatorom pocztowym, firmom kurierskim, a także spółkom zależnym PPK Sp. z o. o., podmiotom upoważnionym
na podstawie obowiązujących przepisów prawa, podmiotom świadczącym na rzecz PPK Sp. z o.o. usługi doradcze, podmiotom
zapewniającym obsługę informatyczną działalności PPK Sp. z. o.o., podmiotom, którym na podstawie umowy powierzono
przetwarzanie danych osobowych, oraz archiwom. W szczególnych przypadkach (wykroczenia lub przestępstwa) dane mogą być
udostępnione organom ścigania. Dane mogą być także udostępniane innym organom Państwa na podstawie przepisów prawa. Więcej
informacji na temat przetwarzania danych osobowych dostępnych jest na stronie internetowej PPK Sp. z o. o. pod adresem:
www.ppkpodhale.pl
1

zaznaczyć odpowiednie,

2

niepotrzebne skreślić,
wykreślić jeśli nie dotyczy.

3

