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

Dekretacja

1. Podmiot wykonujący przyłącza wod-kan
1.1 Inwestor

1.2 Wnioskodawca1

Imię i nazwisko/nazwa

Imię i nazwisko/nazwa

Adres zamieszkania/siedziba

Adres zamieszkania/siedziba

Kod i miejscowość

Kod i miejscowość

NIP

NIP

Nr telefonu

Nr telefonu

Adres e-mail

Adres e-mail

2. Lokalizacja nieruchomości lub obiektu, do którego wykonywane będą przyłącza wod-kan
Miejscowość

Ulica

Numer adresowy

Nr działki

Nr obrębu

3. Przeznaczenie i sposób wykorzystywania nieruchomości lub obiektu
3.1.Obiekt:

istniejący

3.2.Rodzaj zabudowy:

wolnostojąca

w budowie
bliźniacza

szeregowa

…….………………..

3.3 Rodzaj obiektu:
budynek mieszkalny jednorodzinny

budynek mieszkalny wielorodzinny

budynek …………………………………………………………………………………………..
4. Warunki przyłączenia

Ldz.PZS/………..…../..… z dnia ……………………

5. Uzgodnienie rozwiązań projektowych

Ldz.PZS/………..…../..… z dnia ……………………

5. Data rozpoczęcia budowy przyłączy wod-kan
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6. Wykonawca przyłączy
Nazwa firmy
Siedziba firmy
Nr telefonu
7. Zlecenie wpięcia do sieci wodociągowej
Zlecam wykonanie przez MPWiK Sp. z o.o. w Lubinie wpięcia do sieci wodociągowej. Proponowany termin wpięcia ……………………………….Termin ustalę osobiście z Działem Eksploatacji Sieci.
Kontakt z mistrzem ds. sieci wodociągowej - pokój 211, nr telefonu 76-746-80-82, 661-990-301.
8. Pobór wody do celów budowy
W związku z brakiem potrzeby poboru wody do nieruchomości w budowie końcówkę przyłącza wodociągowego została zaplombowana.
W związku z potrzebą poboru wody do nieruchomości w budowie składam wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę.

9. Załączniki
Plan sytuacyjny, o którym mowa w art.29a ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U.2019.1186 z późn. zm.) lub plan zagospodarowania z uzgodnionej dokumentacji projektowej 2.

………………………………………………………………………………………………………………..
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 może następować: w celu wykonania zadań publicznych przez nas realizowanych,
tj. zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków; prawa podatkowego, rozpoznawania skarg i reklamacji;
w celu wykonania umowy lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy, np. umów dotyczących zaopatrzenia
w wodę i odprowadzania ścieków.
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. 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 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.

Miejscowość

Data

Podpis Inwestora

Podpis Wnioskodawcy1

Uwaga:
Kompletny wniosek powinien zawierać wypełnione wszystkie pola. We właściwych miejscach opcje wyboru zaznaczyć w kwadratach poprzez wstawienie znaku „x”.

1
2

Wypełnić w przypadku, gdy Wnioskodawcą nie jest Inwestor
Załączenie planu jest niezbędne dla kompletności zgłoszenia

