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Włodawa, dnia............................................. 

............................................................................................................ 

     Nazwa Inwestora – Zleceniodawcy 

Adres ............................................................................................ 

  ............................................................................................ 

Telefon ............................................................................................ 

NIP  / PESEL......................................................................................... 

 

 

 

WNIOSEK O WYDANIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH PRZYŁĄCZENIA 

DO SIECI WODODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ 

 
 

Proszę o podanie warunków technicznych podłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, 

kanalizacji deszczowej*:        ODBIÓR**:   osobiście    listownie   

 budynku mieszkalnego jednorodzinnego* 

 budynku mieszkalnego wielorodzinnego (liczba mieszkań)* ................................................................................................. 

 obiektu innego (określić rodzaj, liczbę kondygnacji)* ...................................................................................................................... 

 działki budowlanej (podać powierzchnię)* ........................................................................................................................................ 

Adres budynku (lub działki): miejscowość ...........................................................ul. ...............................................................nr............... 

 

 

Ilości wody i ścieków* (nie wypełnia się dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego): 

 

1. woda – zapotrzebowanie średnie dobowe Qdśr i przepływ obliczeniowy qs, na cele: 

 bytowo-gospodarcze     Qdśr [m
3/d] ..............................;    qs [dm3/s] ..............................; 

 technologiczne       Qdśr [m
3/d] ..............................;    qs [dm3/s] ..............................; 

 przeciwpożarowe                qs [dm3/s] ..............................; 

 

2. ścieki – ilość średnia dobowa Qdśr i przepływ obliczeniowy qs: 

 bytowo-gospodarcze     Qdśr [m
3/d] ..............................;    qs [dm3/s] ..............................; 

 technologiczne       Qdśr [m
3/d] ..............................;    qs [dm3/s] ..............................; 

        (rodzaj) 

3. ścieki deszczowe –  przepływ obliczeniowy         qs [dm3/s] ..............................; 

 przyjęto miarodajne natężenie deszczu         [dm3/s/ha] ..............................; 

 

MIEJSKIE  PRZEDSIĘBIORSTWO 

GOSPODARKI  KOMUNALNEJ 

Spółka z o.o. we Włodawie 

ul. Żołnierzy WiN 22 

22 - 200 Włodawa 

WYPEŁNIĆ   DRUKOWANYMI   LITERAMI  
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Załączniki  do wniosku: 

 aktualna mapa zasadnicza 

 dokument potwierdzający tytuł prawny do wskazanej nieruchomości 

 

Klauzule informacyjne: 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 a 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 w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(dalej rozporządzenie RODO) informuję, że:  

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych wyłącznie w celu określenia warunków technicznych 

przyłączenia do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, zawierania i realizacji umów o przyłączenie do  sieci  oraz wystawiania 

faktur;  jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. z siedzibą we Włodawie przy ulicy 

Żołnierzy WiN 22 ; tel:(82)5723197, fax(82)5726591; email:sekretariat@mpgk.wlodawa.pl. Kontakt z Inspektorem 

ochrony danych możliwy jest pod numerem telefonu +48 500 046 241  lub pisemnie na adres poczty elektronicznej: 

iod@mpgk.wlodawa.pl 

2. Podanie Pana/Pani danych osobowych jest warunkiem koniecznym do  wydania warunków technicznych na przyłączenie do 

sieci i wynika z art. 6. ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków (Dz. U.  z 2017 roku poz. 328, 1566, 2180 z późn. zm.). Konsekwencją niepodania danych 

osobowych będzie brak możliwości wydania warunków na przyłączenie do sieci. 

3. Pana/Pani dane osobowe będą mogły przekazane zgodnie z art.6 ust.1 lit. c) rozporządzenia w celu wypełnienia obowiązku 

prawnego ciążącego na administratorze. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegać profilowaniu. Pana/Pani dane 

osobowe będą przechowywane do końca:  okresu ważności warunków technicznych,  okresu obowiązywania  umowy na 

dostawę wody i odprowadzanie ścieków lub okresu eksploatacji przyłącza wodociągowo-kanalizacyjnego. 

4. Ma Pan/Pani prawo do żądania od administratora danych  dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Ma Pan/Pani prawo do 

złożenia  skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych 

dotyczących Pana/Pani narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. 

 

 

 

 

 

 

Podpis / Pieczątka 
* niepotrzebne skreślić 

** zaznacz właściwe 

tel:(82)5723197
mailto:iod@mpgk.wlodawa.pl

