Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
ul. Janowiecka 100, 62–100 Wągrowiec
tel. (67) 26-22-661, (67) 26-85-086, fax. (67) 26-20-126
www.mpwik-wagrowiec.pl, e-mail: sekretariat@mpwik-wagrowiec.pl

Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Wągrowcu
ul. Janowiecka 100
62-100 Wągrowiec

WNIOSEK
o wydanie warunków
przyłączenia do sieci wod.-kan.
……………………………..
(data wpływu/)

DANE WNIOSKODAWCY
1. Imię i nazwisko / Nazwa:
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Adres zamieszkania/siedziby lub adres do korespondencji:
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Numer telefonu:
………………………………………………………………………………………………………………………………………

OKREŚLENIE POTRZEB WNIOSKODAWCY
4. Lokalizacja nieruchomości lub obiektu który ma zostać przyłączony/ Adres/ Nr ewid. działki:
Miejscowość:……………………………………...…
Ulica:…………………………………………………numer:……………………..….
Działka geod. numer:………………………………...obręb:…………………...……..

5. Informacja o przeznaczeniu i sposobie wykorzystywania nieruchomości lub obiektu, który ma
zostać przyłączony do sieci:
 budynek mieszkalny wolno stojący jednorodzinny jednolokalowy
 budynek mieszkalny wolno stojący jednorodzinny dwulokalowy
 budynek mieszkalny w zabudowie bliźniaczej – należy wskazać liczbę lokali ……………..
 budynek mieszkalny w zabudowie szeregowej – należy wskazać liczbę lokali ……………..
 budynek mieszkalny wielorodzinny (liczba lokali mieszkalnych) …………….......................
 inny obiekt (należy dokładnie określić rodzaj)
……………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………...

6. Wniosek dotyczy budynku:
 istniejącego

 planowanego

7. Wniosek dotyczy przyłączenia:
 do sieci wodociągowej
 do sieci kanalizacji sanitarnej
 do sieci kanalizacji deszczowej

8. Zapotrzebowanie na wodę
 cele bytowe

Qdśr = ………… [m3/d]

Qhmax = ………… [m3/h]

 cele technologiczne

Qdśr = ………… [m3/d]

Qhmax = ………… [m3/h]

 cele przeciwpożarowe

Qdśr = ………… [m3/d]

Qhmax = ………… [m3/h]

 cele inne

Qdśr = ................ [m3/d]

Qhmax = ………… [m3/h]

9. Ilość i jakość odprowadzanych ścieków/ wód deszczowych i roztopowych
 ścieki bytowe

Qdśr = ………… [m3/d]

 ścieki przemysłowe

Qdśr = ………… [m3/d]

 wody opadowe

Qdśr = ………… [m3/d]

10. Planowany termin:
• Poboru wody od………………………………..... (podać miesiąc i rok)
• Dostarczania ścieków od……………………….... (podać miesiąc i rok)
• Dostarczania wód opadowych od……………..…. (podać miesiąc i rok)

11. Nieruchomość posiada własne
ujęcie wody
 Tak
 Nie

12.

Nieruchomość posiada zbiornik bezodpływowy (szambo)
 Tak
 Nie
lub z posesji odprowadzane są ścieki w inny sposób (podać jaki)
…………………………………………………………………….

13. Do wniosku załączam:
 plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci
wodociągowej/ kanalizacyjnej/ deszczowej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu
 odpis z właściwego rejestru (w przypadku przedsiębiorców)
 wielkość ładunku zanieczyszczeń dla ścieków przemysłowych (w przypadku odprowadzania ścieków
przemysłowych)

OŚWIADCZENIE OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O PRZYŁĄCZENIE
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) 016/679 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.
Data ……………………………………. Podpis ………………………………………………………

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
ul. Janowiecka 100, 62–100 Wągrowiec
tel. (67) 26-22-661, (67) 26-85-086, fax. (67) 26-20-126
www.mpwik-wagrowiec.pl, e-mail: sekretariat@mpwik-wagrowiec.pl
Klauzula informacyjna administratora danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wągrowcu przy
ul. Janowieckiej 100 (zwana dalej MPWiK Sp. z o.o.). Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: sekretariat@mpwikwagrowiec.pl
2. Pani/Pana dane przetwarzane będą w celu realizacji działań związanych z przyłączeniem nieruchomości do sieci, wykonania umowy o
dostawę wody i/lub odbiór ścieków.
3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
4. MPWiK Sp. z o.o. może przekazywać Pani/Pana dane osobowe:
• osobom upoważnionym przez MPWiK Sp. z o.o. – pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby
wykonywać swoje obowiązki,
• podmiotom przetwarzającym, którym MPWiK Sp. z o.o. zleci czynności wymagające przetwarzania danych,
• innym odbiorcom – np. kurierom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w okresie wykonywania umowy o dostawę wody i/lub odbiór ścieków oraz do momentu
wygaśnięcia obowiązku przechowywania wynikającego z przepisów prawa.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo wglądu do danych oraz ich poprawiania.
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu.

