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Wypełnia MPWiK Sp. z o.o. w Lubinie:
Potwierdzenie złożenia wniosku

Dekretacja

Termin udzielenia odpowiedzi od złożenia kompletnego wniosku1:

Nr uzgodnienia

……………….………. dni

1. Podmiot ubiegający się o przyłączenie
1.1 Inwestor

1.2 Wnioskodawca2

Imię i nazwisko/nazwa

Imię i nazwisko/nazwa

Adres zamieszkania/siedziba

Adres zamieszkania/siedziba

Kod i miejscowość

Kod i miejscowość

Nr telefonu

Nr telefonu

Adres e-mail

Adres e-mail

2. Lokalizacja nieruchomości, która ma być przyłączona do sieci
Miejscowość

Ulica

Numer adresowy

Nr działki

Nr obrębu

Nr księgi wieczystej

3. Oświadczenie o prawie do korzystania z nieruchomości przez Inwestora
Inwestor oświadcza, że posiada tytuł prawny do korzystania z nieruchomości wynikający z:
prawa własności
prawa współwłasności – Inwestor oświadcza, że posiada zgodę wszystkich współwłaścicieli
użytkowania wieczystego
umowy najmu/dzierżawy
…………………………..

4. Rodzaj warunków przyłączenia
nowe
aktualizacja wydanych pismem Ldz……./…..……/…….. z dnia ………………….
zmiana wydanych pismem Ldz……./…..……/…….. z dnia ………………….
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5. Przeznaczenie i sposób wykorzystywania nieruchomości lub obiektu
istniejący

5.1 Obiekt:

projektowany
Rodzaj działalności:

5.2 Rodzaj obiektu:

Ilość lokali:

budynek biurowy
budynek handlowy
budynek usługowy
budynek produkcyjny
…….………………….……………
5.3 Wyposażenie obiektu:
a)

umywalka ………. szt.

f) pralka automatyczna ….. szt.

b)

wanna ………. szt.

g) płuczka zbiornikowa……. szt.

c)

natrysk ………. szt.

h) zawór czerpalny…………szt.

d)

zlewozmywak ………. szt.

i) …………………………….szt.

e) zmywarka do naczyń……szt.

j) ……………………………..szt.

6. Zapotrzebowanie na wodę i ścieki
6.1 Rodzaj przyłączenia:

przyłącze wodociągowe

6.2 Woda na cele:

przyłącze kanalizacji sanitarnej

Ilość średniodobowa, m3/d

Ilość maksymalna godzinowa, m3/h

Ilość hydrantów

Ilość wody w dm3/s

bytowe
technologiczne
…………………………………
6.3 Woda na cele przeciwpożarowe:

przeciwpożarowe wewnętrzne DN………..mm, …………szt.
przeciwpożarowe zewnętrzne
6.4 Ścieki:

DN………..mm, ………….szt.
Ilość średniodobowa,
m3/d

Ilość maksymalna
godzinowa, m3/h

Jakość ścieków

bytowe
przemysłowe

zgodnie z punktem 6.5

6.5 Jakość ścieków przemysłowych:
a) BZT5 …………………..…..…….. g O2/m3

e) fosfor ogólny ……..………………… g/m3

b) ChZT ……………….…....………. g O2/m3

f) odczyn pH………..……….…...…………..

g/m3

g) temperatura………..…………..….……….

d) azot amonowy…………....….……… g/m3

h) …………………..……………..….…….….

c) zawiesina ogólna ……….…………...

Wniosek o wydanie warunków przyłączenia
do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej
dla budynków niemieszkalnych

Strona 3 / 4
W-03
Wydanie 1
19.09.2020 r.

6.6 Planowany termin przyłączenia nieruchomości do sieci:

7. Załączniki
Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej
sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu (załącznik jest
obowiązkowy, musi zawierać wyraźnie zaznaczoną proponowaną trasę przyłączy oraz legendę opisującą sieci i przyłącza), 2 egzemplarze
Upoważnienie (formularz W-07 w przypadku złożenia upoważnienia wniosku nie musi podpisywać
Inwestor)

8. Adres do korespondencji
Inwestora

Wnioskodawcy

Inny:

Proszę o przesłanie skanu odpowiedzi wyłącznie drogą e-mailową (możliwe wyłączenie dla planu
zabudowy lub szkicu sytuacyjnych w formacie A4 lub A3) na adres wskazany:
w pozycji 1.1

w pozycji 1.2

9. Inne informacje

10. Informacja MPWiK Sp. z o.o. w Lubinie o ochronie danych osobowych
W związku z wejściem w życie od dnia 25 maja 2018 r. RODO - 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
informujemy, że w zależności od charakteru i celu przetwarzania danych osobowych przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania zadań publicznych realizowanych przez administratora, tj. zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w celu:
wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze związanych z przepisami prawa podatkowego (np. wystawianie faktur), rozpoznawania skarg i reklamacji, realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, zawierania i realizowania umów
dotyczących zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, w szczególności: windykacji ewentualnych należności, dostarczania wody, odprowadzania ścieków, montażu, demontażu, naprawy wodomierza, odczytu (w tym zdalnego) wodomierza oraz odczytywania informacji o występowaniu
nieprawidłowości w funkcjonowaniu wodomierza itp.
Administratorem Państwa danych osobowych jest MPWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie, przy ul. Rzeźniczej 1, 59-300 Lubin, tel. 76 746 80 01,
mpwik@mpwik.lubin.pl. Mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem: rodo@mpwik.lubin.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Państwa dane osobowe przekazujemy wyłącznie podmiotom, które w imieniu Administratora wykonują niektóre czynności przetwarzania danych
osobowych na podstawie odpowiednich umów oraz które mają do tego tytuł prawny. Nie przekazujemy Państwa danych państwom trzecim i
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organizacjom międzynarodowym. Dane osobowe przetwarzane będą tak długo jak jest to dozwolone przepisami prawa i konieczne dla realizacji
celów, dla których zostały pozyskane oraz wykonywania obowiązków prawnych i korzystania z przysługujących nam kompetencji i uprawnień.
Na podstawie RODO mają Państwo prawo żądania: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia
przetwarzania danych, przeniesienia danych. Oprócz tego mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych lub wnieść
skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu. Dane uzyskane ze zdalnego odczytu wodomierzy podlegają pseudonimizacji.

Miejscowość

Data

Podpis Inwestora

Podpis Wnioskodawcy2

Uwaga:
Kompletny wniosek powinien zawierać wypełnione wszystkie pola. W polach liczbowych w przypadku braku wartości wpisać „0”.
We właściwych miejscach opcje wyboru zaznaczyć w kwadratach poprzez wstawienie znaku „x”.

1

W rozumieniu art.19a ust.1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
(Dz.U.2019.1437 tj. z późn. zm.).
2
Wypełnić w przypadku, gdy Wnioskodawcą nie jest Inwestor.

