MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA

Piła, _________________________ r.

SPÓŁKA Z O.O. W PILE
ul. Wałecka 20, 64-920 Piła
NIP:
764-02-01-952
tel.
(67) 212 29 74
fax:
(67) 212 59 30
www.mwik.pila.pl
mwik@mwik.pila.pl

WNIOSEK
o przyłączenie do sieci wodociągowej*, kanalizacji sanitarnej*, kanalizacji deszczowej*
DANE ZLECENIODAWCY
1. Nazwa pełna firmy* / imię i nazwisko*: ______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
Przedstawiciel: _______________________________________________________________________________________________________________________
Adres siedziby*/ adres zamieszkania* : ____________________________________________________________________________________________
Adres do korespondencji: ____________________________________________________________________________________________________________
Tel. kontaktowy**: ________________________________________________________________________NIP:______________________________________
Adres e-mail**: _______________________________________________________________________________________________________________________

DANE OBIEKTU BUDOWLANEGO
2. Adres istniejącego*/ projektowanego* obiektu budowlanego ____________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
3. Rodzaj istniejącego*/ projektowanego* obiektu budowlanego ___________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
4. Przeznaczenie wody na cele:

bytowe*, przemysłowe*, budowlane*, pozostałe*

- przewidywane miesięczne zapotrzebowanie wody

Q = _______________________________(m3/m-c)

- zapotrzebowanie wody na cele p-poż.

Q= ________________________________(l/s)

5. Rodzaj odprowadzanych ścieków sanitarnych:

bytowe*, przemysłowe*

- przewidywane miesięczne odprowadzenie ścieków bytowych

Q = _______________________________(m3/m-c)

-przewidywane miesięczne odprowadzenie ścieków przemysłowych

Q= _______________________________(m3/m-c)

6. Powierzchnia z której wody opadowe odprowadzane będą do sieci kanalizacji deszczowej:
- powierzchnia dachów:

F= _________________________ m2

- tereny przemysłowe i składowe oraz bazy transportowe:

F= _________________________ m2

- powierzchnia dróg i parkingów o nawierzchni szczelne:

F= ________________________ m2

- parkingi o nawierzchni nieszczelnej o ilości miejsc parkingowych
powyżej 500 samochodów:

F= ________________________ m2

- inne

F=________________________ m2

W przypadku przewidywanej dostawy ścieków przemysłowych należy wypełnić pkt. 7
niniejszego wniosku.
7. Jakość odprowadzanych ścieków przemysłowych
BZT5 .................................................................................. [mgO2/l]
ChZT ................................................................................. [mgO2/l]
zawiesina ogólna ............................................................ [mg/l]
substancje ekstrahujące się eterem
naftowym……………….. ..................................................... [mg/l]
azot ogólny ...................................................................... [mgN/l]
metale ciężkie .................................................................. [mg/l]
odczyn .............................................................................. [pH]
temperatura .................................................................... [C°]

DOTYCZY ODBIORCÓW INSTYTUCJONALNYCH:
Oświadczam, że jestem / nie jestem uprawniony* do otrzymywania faktur VAT zgodnie z § 19 p. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 12 maja 1993 roku w sprawie podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 39 z dnia 15 maja 1993, poz. 176).
Jednocześnie upoważniamy MWiK Spółka z o.o. w Pile do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy.

_______________________________________________
podpis Wnioskodawcy

Załączniki:
1.
Oświadczenie o tytule prawnym do korzystania z nieruchomości.
2.
Mapa sytuacyjno-wysokościowa określająca usytuowanie nieruchomości.
3.
Szkic poglądowy z naniesioną lokalizacją inwestycji.
4.
Oryginały do wglądu i kopie – dotyczy firm:
a)
zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego
b)
zaświadczenie o nadaniu numeru NIP
c)
zaświadczenie o nadaniu numeru REGON
* - niepotrzebne skreślić
** - podanie numeru telefonu lub adresu e-mail jest dobrowolne, następuje za zgodą zleceniodawcy w celu związanym z usprawnieniem kontaktu Stron.

INFORMACJA DLA KLIENTA – OSOBY FIZYCZNEJ
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 - Dziennik Urzędowy UE L 119 – dalej: RODO) przyjmuję
do wiadomości, że:
1)

Administratorem moich danych osobowych przetwarzanych w celach związanych z załatwieniem niniejszego wniosku
o przyłączenie do sieci wodociągowej*, kanalizacji sanitarnej*, kanalizacji deszczowej*: są Miejskie Wodociągi i Kanalizacja
Spółka z o.o. w Pile – siedziba: 64-920 Piła, ul. Wałecka 20.

2)

Podstawą prawna przetwarzania dotyczących mnie danych osobowych przez MWiK Spółka z o.o. w Pile jest konieczność
wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz podjęcie działań niezbędnych do wykonania umowy,
której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed
zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

3)

Dotyczące mnie dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez MWiK Spółka
z o.o. w Pile, w tym profilowaniu.

4)

Przysługują mi prawa:
−

5)

dostępu do dotyczących mnie danych oraz otrzymania ich kopii,

−

sprostowania (poprawiania) danych,

−

usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),

−

do ograniczenia przetwarzania danych,

−

do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO),

−

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

−

wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Administrator

danych

osobowych,

zgodnie

z

przepisami

prawa

gospodarczego

oraz

przepisami

właściwymi

w sprawach postępowania na wypadek zaistnienia określonych prawem roszczeń przechowywał będzie dotyczące mnie
dane osobowe związane z obsługą wniosku przez okres 3 lat od momentu podjęcia decyzji o załatwieniu sprawy zgłoszonej
we wniosku.
6)

Dotyczące mnie dane osobowe mogą zostać udostępnione podwykonawcom związanym ze Spółką umowami powierzenia
przetwarzania danych osobowych, np. kancelarie radców prawnych, firmy informatyczne.

7)

Administrator Danych deklaruje, że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego.

8)

Podanie danych osobowych w niniejszym wniosku ma charakter dobrowolny, niemniej jest warunkiem koniecznym do jego

9)

W MWiK Spółka z o.o. w Pile wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się telefonicznie:

rozpatrzenia.
nr (67) 212 50 24, pocztą tradycyjną: na adres 64-920 Piła, ul. Wałecka 20, pocztą elektroniczną: na adres mwik@mwik.pila.pl
Prezes Zarządu MWiK Spółka z o.o. w Pile
ZGODA NA PRZETWARZANIE NUMERU TELEFONU / ADRESU E-MAIL
Oświadczam, że dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Pile
– siedziba: 64-920 Piła, ul. Wałecka 20, jako Administratora Danych Osobowych, informacji o numerze mojego prywatnego
telefonu / adresu e-mail* w celu nawiązywania ze mną kontaktu w szczególnie uzasadnionych sprawach związanych z obsługą
złożonego przeze mnie wniosku. Jestem świadoma / świadomy*, że udzielona przeze mnie zgoda może być przeze mnie
odwołana w każdym czasie.

 ZGADZAM SIĘ
W celu odwołania zgody należy skontaktować się z Sekretariatem Spółki telefonicznie – (67) 212-29-74, korespondencyjnie
lub osobiście w Biurze Obsługi Klienta Spółki w Pile przy ulicy Wałeckiej 20.
Ewentualne wycofanie przeze mnie zgody na przetwarzanie informacji o numerze mojego telefonu prywatnego / adresu e-mail
nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego Administrator Danych dokonywał na podstawie zgody
przed jej odwołaniem.

……………………………………………………………………………………………

data i podpis

