ZAKŁAD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
GMINY MSZCZONÓW
96 – 320 Mszczonów, Spółdzielcza 105, tel.: (46) 858-00-81, fax: (46) 858-00-91

Mszczonów, dn. ……………………….

WNIOSEK O WYDANIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH
PRZYŁĄCZENIA DO SIECI WODOCIĄGOWEJ/ KANALIZACYJNEJ*
DANE WNIOSKODAWCY

INWESTOR
Nazwisko i Imię/Nazwa firmy
Nazwisko i Imię /cd. Nazwy firmy

NIP, KRS (dotyczy firm)

Adres zamieszkania/siedziba
Miejscowość:

Kod

Gmina

Ulica:

Nr budynku

Nr lokalu

Adres do korespondencji (wypełnić, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania/siedziby)
Miejscowość:

Kod

Poczta

Ulica:

Nr budynku

Nr lokalu

Dane kontaktowe ***)
Telefon:

e-mail:

PEŁNOMOCNIK**) (wypełnić, w przypadku ustanowienia pełnomocnika)
Nazwisko i Imię/Nazwa firmy
Nazwisko i Imię /cd. Nazwy firmy

NIP, KRS (dotyczy firm)

Adres zamieszkania/siedziba
Miejscowość:

Kod

Gmina

Ulica:

Nr budynku

Nr lokalu

Adres do korespondencji (wypełnić, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania/siedziby)
Miejscowość:

Kod

Poczta

Ulica:

Nr budynku

Nr lokalu

Dane kontaktowe ***)
Telefon:

*) Niepotrzebne

e-mail:

skreślić
W przypadku, gdy wnioskodawca występuje w imieniu inwestora, prosimy o dołączenie stosownego pełnomocnictwa.
***) Podanie danych jest dobrowolne, ma na celu ułatwienie kontaktu
**)

WNIOSEK DOTYCZY OKREŚLENIA WARUNKÓW TECHNICZNYCH PRZYŁĄCZENIA
DO SIECI:*

wodociągowej
kanalizacji sanitarnej
I.

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI LUB OBIEKTU:

Nr ew. działki...................................................... Obręb ..............................................................................
Miejscowość .......................................................................... Gmina ..........................................................
Ulica ................................................................................... Nr domu …………………………..…………
istniejący

OBIEKT*):

w budowie

OBIEKT POSIADA LOKALNE UJĘCIE WODY*):

projektowany
Tak

Nie

Tytuł prawny do dysponowania nieruchomością: ……………………………………………………..…...
(własność, współwłasność, najemca, dzierżawa, użytkowanie wieczyste, innypodać jaki?)

II.

PRZEZNACZENIE I SPOSÓB WYKORZYSTANIA NIERUCHOMOŚCI*):
budynek mieszkalny jednorodzinny (planowana ilość mieszkańców: ……….…….)
budynek mieszkalny wielorodzinny (ilość lokali: ……….; ilość kondygnacji: …...)
budynek użyteczności publicznej (rodzaj) ......................................................................................
zakład usługowy/produkcyjny/inne (rodzaj) ……………………...……………………………...……..

………………………………………………………………………………………………………………....………
(określić szczegółowo przeznaczenie i sposób wykorzystania)

III.

OKREŚLENIE DOBOWEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA WODĘ DO CELÓW*):
(ilości nie wypełnia się dla gospodarstwa domowego)
(proszę zaznaczyć właściwy rodzaj i podać ilość)
gospodarstwo domowe
pozostałe: ………………..

Qdśr [m3/d] ....................

przeciwpożarowe – rodzaj i ilość hydrantów : ...........................
inne cele: .........................

Qdśr [m3/d] ....................

Wyjaśnienie użytych skrótów:
Qdśr–zapotrzebowanie średniodobowe na wodę
q –przepływ obliczeniowy wody według PN-92/B-01706
*) odpowiednie

zaznaczyć

q [dm3/s] ....................
q [dm3/s] ....................
q [dm3/s] ....................

IV.

ILOŚĆ I JAKOŚĆ ODPROWADZANYCH ŚCIEKÓW*):
(ilości nie wypełnia się dla gospodarstwa domowego)
(proszę zaznaczyć właściwy rodzaj i podać ilość)
bytowe
pozostałe / przemysłowe1) (podać rodzaj działalności PKD)………………………………………..

• ilość odprowadzanych ścieków:
Qdśr [m3/d] ....................

q [dm3/s] ....................

Qdmax [m3/d] ........................

W przypadku ścieków przemysłowych należy określić ich jakość oraz ładunki zanieczyszczeń:
………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………..…………………
…………………………………………………………………………………………………………..
•

Planowane urządzenia podczyszczające ………………………………………………….

Parametry odprowadzanych ścieków
W przypadku gdy planowany charakter działalności przewidywał będzie odprowadzanie ścieków
przemysłowych parametry odprowadzanych ścieków winny być zgodne z Rozporządzeniem Ministra
Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 roku w sprawie realizacji obowiązków dostawców ścieków
przemysłowych* oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych ( Dz. U. Nr 136 poz.
964 z późn. zm).
Również przypomina się, iż dostawca ścieków przemysłowych powinien nie rzadziej niż dwa razy w roku
dokonywać pomiarów stężeń substancji wymienionych w załączniku nr 2, zgodnie z §10. ust.3. w/w
rozporządzenia.
1)

Ścieki przemysłowe – ścieki niebędące ściekami bytowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi
będącymi skutkiem opadów atmosferycznych, powstałe w związku z prowadzoną przez zakład działalnością
handlową, przemysłową, składową, transportową lub usługową, a także będące ich mieszaniną ze ściekami
innego podmiotu, odprowadzane urządzeniami kanalizacyjnymi tego zakładu (Dz.U. 2017 Poz. 1566 Prawo
wodne Ustawa z dnia 20 lipca 2017r.)
V.

PLANOWANY TERMIN:
ROZPOCZĘCIA POBORU WODY: …………………………
ROZPOCZĘCIA ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW: ………………………

VI.

OKREŚLENIE
SPOSOBU
ZAGOSPODAROWANIA
WÓD
OPADOWYCH
I ROZTOPOWYCH: (niedopuszczalne jest odprowadzanie wód opadowych i roztopowych
do kanalizacji sanitarnej)
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………....

Odbiór warunków*) : □ OSOBIŚCIE □ ODESŁAĆ POCZTĄ
(W przypadku nie odebrania osobistego w terminie 30 dnia od dnia złożenia wniosku warunki zostaną odesłane
pocztą.)
*) odpowiednie

zaznaczyć

W załączeniu:
.....................................................................
.....................................................................

……………………………..………………………………………………..

(czytelny podpis)
Inwestor/Pełnomocnik **)
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
I. Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informujemy,
że:
1)

2)

3)

4)
5)
6)
7)
a)
b)
c)
d)

8)
9)
•
•
•
•

Administratorem Państwa danych jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Mszczonów (dalej
ZGKiM) z
siedzibą w Mszczonowie, ul. Spółdzielcza 105, tel. kontaktowy 46 857 15 33; e-mail:
sekretariat@zgkim.samorzad.pl
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na
adres Administratora.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków,
przez co rozumieć należy wszelkie czynności prowadzące do jej wykonania (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), jak również w
celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz ustawy z dnia
07.06.2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków /t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 1152
z późniejszymi zmianami/
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów
przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych.
Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską,
Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji,
gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych (RODO);
Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem
realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.
Państwa dane mogą zostać przekazane:
osobom upoważnionym przez ZGKiM – pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych,
aby wykonywać swoje obowiązki,
podmiotom przetwarzającym - którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych,
innym odbiorcom – np. ubezpieczycielom, kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym, którzy wobec
obowiązujących przepisów mogą żądać przekazania danych.
podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub
organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

II. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie informuje, ze na podstawie art. 27e ust.1 pkt
2) ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
(Dz. U. z 2018r. poz. 1152. z późniejszymi zmianami), w przypadku odmowy przyłączenia, wnioskodawcy
przysługuje prawo do złożenia wniosku o rozstrzygnięcie sporu do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki
Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Warszawie, ul. Zarzecze 13 B.
*) odpowiednie

zaznaczyć

