Data wpływu wniosku:

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
w Zduńskiej Woli spółka z o.o.
98 – 220 Zduńska Wola ul.Królewska 15

WNIOSEK
o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej
Imię i nazwisko ( nazwa firmy):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adres zamieszkania (siedziba firmy) :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
NIP (dotyczy firmy): ……………………………………………

Telefon……………………………………………

email……………………………………………………………………………..

Zwracam się z prośbą o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci :
¨
¨

wodociągowej
kanalizacji sanitarnej

nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym ……………………………………… zlokalizowanej w
miejscowości ………………………………………………………… przy ul. …………………………………………..nr …….……

Przeznaczenie i sposób wykorzystania nieruchomości:
¨
¨
¨
¨

budynek mieszkalny jednorodzinny
budynek wielorodzinny
działalność gospodarcza – określenie rodzaju: ……………………………………………………………………
rekreacja

Zapotrzebowanie na wodę:
Cel zapotrzebowania na wodę

Zapotrzebowanie średnie
dobowe (m3/dobę)

Zapotrzebowanie maksymalne
godzinowe (m3/h)

bytowe
przemysłowe
ppoż.
inne
Określenie ilości ścieków:
Rodzaj ścieków
bytowe
przemysłowe

Ilość ścieków ( m3/dobę)

Określenie jakości ścieków:
Jakość odprowadzanych ścieków przemysłowych będzie zgodna z rozporządzeniem z dnia 14 lipca
2006 roku w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz
warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych ( tekst jednolity Dz. U. 2016 poz.
1757). Dostawca ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla
środowiska wodnego ma obowiązek posiadania pozwolenia wodnoprawnego ( Art. 391 ustawy z
dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne ( Dz. U. 2018 poz. 2268 ).
Załączniki:
¨
szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci
wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu
¨
oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością

……………………………………………….
(data, miejscowość)

…………………………………………………….
( podpis)

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością
1. Ja, niżej podpisany…………………………………………………………….......
………………………………………………………………………………….....
( imię i nazwisko osoby ubiegającej się o przyłączenie do sieci lub osoby umocowanej do złożenia
oświadczenia w imieniu osoby prawnej)

zamieszkały …………………………………………………………………………………….
( adres)

Oświadczam, że posiadam prawo do dysponowania nieruchomością oznaczoną numerem
ewidencyjnym …………………………………… w miejscowości …………………………
ul. ………………………………….. nr posesji ………….
które wynika z tytułu (zaznaczyć właściwy kwadrat):
¨
własności
¨
współwłasności (podać imię, nazwisko i adres współwłaścicieli)…………………………
…..……………………………………….........................................................................................
……………………………………………………………………………………………………........
................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
¨
użytkowania wieczystego
¨
inne ( należy wskazać dokument, z którego wynika prawo do dysponowania
nieruchomością)
…………………………………………………………………………..............................
2. Oświadczam, że zapoznałem się z informacją w zakresie ochrony danych osobowych
przetwarzanych przez MPWiK w Zduńskiej Woli spółka z o.o.
3. Oświadczam, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym
oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 k.k.

…………………………………………….
( data, miejscowość)

…………………………………….
(podpis)

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych
Na podstawie 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 swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1,
informujemy, że:
1) administratorem Twoich danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji w Zduńskiej Woli Spółka z o.o.;
2) administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym możesz się
skontaktować pod adresem: inspektor@mpwikzdw.com.pl;
3) Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywania działalności Spółki,
w szczególności w zakresie realizacji czynności z zakresu zaopatrzenia w wodę
i odprowadzania ścieków, obsługi procesów inwestycyjnych, wykonywania umów. Dane
osobowe przetwarzane są w przypadkach, w których przepisy prawa nakładają
obowiązek przetwarzania takich danych osobowych lub gdy przetwarzanie to jest
niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, której jesteś stroną oraz na podstawie zgody;
4) kategorie danych osobowych obejmują m.in.: imię i nazwisko, dane kontaktowe, adresy
mailowe, numery identyfikacyjne;
5) odbiorcą Twoich danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane w naszym
imieniu na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych i podmioty
współpracujące oraz podmioty zobowiązane do tego na podstawie przepisów prawa;
6) Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji
międzynarodowej;
7) Twoje dane osobowe będą przechowywane do realizacji obsługi bieżącej działalności
Spółki lub do czasu wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych;
8) posiadasz prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
9) masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes
Urzędu Ochrony Danych, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza
przepisy Rozporządzenia UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych z dnia 27
kwietnia 2016 r.;
10) tam gdzie podanie danych osobowych jest dobrowolne konsekwencją niepodania danych
osobowych będzie brak możliwości skontaktowania się z Tobą osobiście;
11) decyzje podejmowane wobec Twoich danych osobowych nie będą podejmowanie
w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą poddawane profilowaniu.

