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

Dekretacja

1. Podmiot ubiegający się o przyłączenie
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

Nr telefonu

Nr telefonu

Adres e-mail

Adres e-mail

2. Lokalizacja nieruchomości, która ma być przyłączona do sieci
Miejscowość

Ulica

Numer adresowy

Nr działki

Nr obrębu

Nr księgi wieczystej

3. Przeznaczenie i sposób wykorzystywania nieruchomości
3.1 Obiekt:

istniejący
wolnostojąca

3.2 Rodzaj zabudowy:
3.3 Rodzaj obiektu:

w trakcie budowy
bliźniacza

szeregowa

…….……………..

budynek mieszkalny jednorodzinny
budynek mieszkalny wielorodzinny
…….………………….……………….

4. Zapotrzebowanie na wodę i ścieki
4.1 Rodzaj przyłącza:
4.1 Woda i ścieki:
woda na cele budowlane
woda na cele bytowe
ścieki na cele bytowe

przyłącze wodociągowe

przyłącze kanalizacji sanitarnej
Ilość średniodobowa, m3/d
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4.3 Planowany termin wykonania podłączenia do sieci ……………………………………………………….

5. Załączniki
Plan określający usytuowanie placu budowy w stosunku do istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz projektowanych docelowych przyłączy wod-kan do nieruchomości (załącznik obowiązkowy)
Upoważnienie (formularz W-07 - w przypadku złożenia upoważnienia, wniosku nie musi podpisywać
Inwestor)

6. Adres do korespondencji
Inwestora

Wnioskodawcy

Inny:

Proszę o przesłanie skanu odpowiedzi wyłącznie drogą e-mailową (możliwe wyłączenie dla planu
zabudowy lub szkicu sytuacyjnego w formacie A4 lub A3) na adres wskazany:
w pozycji 1.1

w pozycji 1.2

7. Inne informacje

8. 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 Wnioskodawcy2

Uwaga:
Kompletny wniosek zawiera wypełnione wszystkie pola. W polach liczbowych w przypadku braku wartości wpisać „0”. We właściwych miejscach opcje wyboru zaznaczyć w kwadratach poprzez wstawienie znaku „x”.

1

Wypełnić w przypadku, gdy Wnioskodawcą nie jest Inwestor

