
 

* należy zaznaczyć właściwe pole lub wpisać właściwe dane 
**podanie danych jest dobrowolne, ma na celu ułatwienie kontaktu 

 

 
 

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 
ul. Podlesie 30 

34-130 Kalwaria Zebrzydowska 

Data wpływu: 
 
 
 
 
Nr sprawy: 
 

 

 

WNIOSEK O WYDANIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH PRZYŁĄCZENIA DO SIECI* 
 

 

  wodociągowej 

 

  kanalizacji sanitarnej 
 

 

DANE PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI 

Imię i nazwisko/ Nazwa: 
 
 

Adres zamieszkania/siedziby podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci: 
 
 
 
 

Nr telefonu**: 
 
 

e-mail**: 

Dane Pełnomocnika (jeżeli dotyczy): 
 
 
 

DANE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI LUB OBIEKTU PRZYŁĄCZANEGO DO SIECI 

 

  obiekt istniejący 

 

  obiekt projektowany 
 

Adres: 
 
 

Miejscowość: 
 

Nr ewidencyjny działki: 
 
 
 

Informacja o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania nieruchomości/obiektu* 

 

   budynek mieszkalny jednorodzinny  

 

   budynek mieszkalny wielorodzinny 
(liczba lokali ………...)  
 

 

   zabudowa zagrodowa  
(budynki gospodarcze i inwentarskie)  

 

   inna zabudowa – jaka? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………. 
…………………………………………………………………..…………………………………… – liczba lokali użytkowych/mieszkalnych……………………….. szt. 
 

Określenie zapotrzebowania na wodę* 

Qd = ………………………[m3/d] – cele bytowe 
Qd = ………………………[m3/d] – cele technologiczne 
Qd = ………………………[m3/d] – cele inne (jakie? ……………………………………………) 
 
Qppoż = ………………………[l/s] – cele przeciwpożarowe (wewnętrzna instalacja) 
Qppoż = ………………………[l/s] – cele przeciwpożarowe (zewnętrzne) 
 

 
Max. przepływ średniodobowy: 
Qśd = ……………………[m3/d] 
 
Max. przepływ godzinowy: 
Qh = ……………………[m3/d] 
 

Określenie ilości i jakości odprowadzanych ścieków* 

 
Rodzaj ścieków: 
 

   bytowe         przemysłowe  
 
Wielkość ładunku zanieczyszczeń:  
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 
 
Max. przepływ średniodobowy: 
Qśd = ……………………[m3/d] 
 



 

* należy zaznaczyć właściwe pole lub wpisać właściwe dane 
**podanie danych jest dobrowolne, ma na celu ułatwienie kontaktu 

 

Do wniosku załączono*: 

  plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci wodociągowej lub 
kanalizacyjnej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu 

   odpis z właściwego rejestru (dotyczy przedsiębiorców) 

   pełnomocnictwo (w przypadku, gdy w imieniu podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci działa pełnomocnik) 

   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 
  

OŚWIADCZENIA 

 
Oświadczam, że z niniejszym wnioskiem występuję jako*: 
 

  właściciel    współwłaściciel    dzierżawca   użytkownik  nieruchomości/obiektu 
 

  osoba zainteresowana 
 

 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku w celu podjęcia działań 
niezbędnych do przyłączenia mojej nieruchomości do sieci, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000) 
oraz zgodnie klauzulą informacyjną załączoną do niniejszego wniosku. 
 

 

 

Data ……………………………………………….…………………… Podpis: …………………………………..………………………………………………………… 

  

        (Osoba ubiegająca się o przyłączenie lub Pełnomocnik) 

Deklaruję odbiór wydanych dokumentów** 

 

 osobiście – kontakt nr tel. ………………….…………………………..…. 

 

 pocztą – adres do korespondencji: ………………...……………..…….. 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Miejskim Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Kalwarii Zebrzydowskiej 

Administratorem danych jest MIEJSKI ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (dalej MZWiK lub 
Administrator) z siedzibą przy ul. Podlesie 30, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można 
skontaktować się pisemnie pod adresem siedziby MZWiK lub adresem poczty elektronicznej iod@mzwik-kalwaria.com. 
MZWiK przetwarza dane osobowe w celu: 

• określenia warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, zawarcia i realizacji umowy o zaopatrzenie w wodę 
i odprowadzanie ścieków [na podstawie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków oraz kodeksu cywilnego], 

• realizacji zleceń badania wody oraz wykonywania prac technicznych [na podstawie m.in. kodeksu cywilnego], 

• wystawiania i przechowywania faktur oraz pozostałych dokumentów księgowych [na podstawie przepisów podatkowych], 

• przesyłania drogą elektroniczną rachunków za świadczone usługi [na podstawie dobrowolnej zgody osoby, której dane dotyczą], 

• dochodzenia i egzekucji roszczeń, usuwania awarii i likwidacji szkód, prowadzenia korespondencji z klientami oraz stronami 
zainteresowanymi [jest to prawnie uzasadniony interes administratora], 

• ustalenia prawa do wejścia w teren oraz prawa służebności przesyłu [na podstawie prawa budowlanego oraz kodeksu cywilnego].  
Udzielona zgoda na przesyłanie faktur drogą elektroniczną może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie będzie wpływać na realizację 
usług zaopatrzenia w wodę i odbiór ścieków. 
Odbiorcami danych osobowych będą organy administracji skarbowej oraz pozostałe podmioty określone przepisami prawa. W oparciu 
o odpowiednie instrumenty prawne dane mogą być ujawnione podmiotom zewnętrznym, świadczącym usługi dla MZWiK (m.in.: obsługę 
informatyczną, prawną, finansową, kurierską oraz usługi projektowe i budowlane). 
Dane będą przetwarzane przez okres świadczenia usług, okres wynikający z obowiązków ciążących na Administratorze na podstawie przepisów 
prawa oraz okres niezbędny do dochodzenia roszczeń. 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami przysługuje Państwu: 

• prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii oraz prawo do poprawiania swoich danych; 

• prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; 

• prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 
Ponadto MZWiK informuje, że: 

• Podanie przez Panią/Pana danych osobowych nie jest obowiązkowe. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia jednak wydanie 
warunków technicznych, zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, może utrudnić świadczenie pozostałych 
usług, prowadzenie korespondencji i realizację zadań publicznych; 

• na podstawie udostępnianych danych Administrator nie będzie podejmował decyzji w sposób zautomatyzowany, nie przewiduje się 
profilowania danych. 

mailto:iod@mzwik-kalwaria.com

