
  - uzupełnia wnioskodawca    – zaznaczyć odpowiednie wpisując „X” 
  [1]    – dane nieobowiązkowe 
  [2]    – w przypadku ścieków przemysłowych obligatoryjnie należy załączyć do wniosku wykaz wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach 
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WNIOSEK O 
 WYDANIE   WARUNKÓW 

PRZYŁĄCZENIA DO SIECI  ZMIANĘ   AKTUALIZACJĘ 
 

DANE PODMIOTU (INWESTORA) UBIEGAJĄCEGO SIĘ O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI  

IMIĘ I NAZWISKO 
lub PEŁNA NAZWA 

 

 

ADRES ZAMIESZKANIA 
lub SIEDZIBA i NIP 

 

 

TELEFON 2  E-MAIL 2  
 

SPOSÓB ODBIORU 
DOKUMENTÓW:  OSOBISTY  POCZTĄ NA 

ADRES: 
 

 
 

DANE NIERUCHOMOŚCI/OBIEKTU PRZYŁĄCZANEGO DO SIECI 

DANE DZIAŁKI: DZ. NR  AM  OBRĘB  

ADRES:  
 

POTRZEBY PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI 

PODŁĄCZENIE DO SIECI:  WODOCIĄGOWEJ  KANALIZACJI SANITARNEJ  KANALIZACJI DESZCZOWEJ 

PRZEZNACZENIE  
I SPOSÓB 

WYKORZYSTYWANIA 
NIERUCHOMOŚCI/ 

OBIEKTU: 

KLASYFIKACJA OBIEKTU BUDOWLANEGO: L. BUDYNKÓW / LOKALI 

 MIESZKALNY JEDNORODZINNY W ZABUDOWIE WOLNOSTOJĄCEJ / 

 MIESZKALNY JEDNORODZINNY W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ / 

 MIESZKALNY JEDNORODZINNY W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ / 

 INNY:  

STAN OBIEKTU:  BUDYNEK ISTNIEJĄCY  BUDYNEK PROJEKTOWANY  PRZEBUDOWA BUDYNKU 

CZY NIERUCHOMOŚĆ POSIADA WŁASNE UJĘCIE WODY:  TAK  NIE 

PREFEROWANA LOKALIZACJA WĘZŁA WODOMIERZOWEGO:  BUDYNEK  STUDNIA WODOMIERZOWA 

PLANOWANY TERMIN: POBORU WODY  __________ . 202_r. ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW  __________ . 202_r. 
 

ZAPOTRZEBOWANIE NA WODĘ ILOŚĆ ODPROWADZANYCH ŚCIEKÓW 

CEL ŚREDNIO DOBOWE MAX. GODZINOWE MAKSYMALNY DOBOWY PRZEPŁYW 
ODPROWADZANYCH ŚCIEKÓW Qd= [m3/d] 

BYTOWE  Qd=                 [m3/d] Qh=                 [m3/h] 

TECHNOLOG. Qd=                 [m3/d] Qh=                 [m3/h] 
RODZAJ ŚCIEKÓW 

 ŚCIEKI BYTOWE 

P.POŻ. ZEWN. Qd=                 [m3/d] Qh=                 [m3/h]  ŚCIEKI PRZEMYSŁOWE 

P.POŻ. WEWN. Qd=                 [m3/d] Qh=                 [m3/h] CZY WIELKOŚCI ŁADUNKU ZANIECZYSZCZEŃ JEST 
W ZAKRESIE DOPUSZCZALNYCH WARTOŚCI [2] 

 TAK 

INNE Qd=                 [m3/d] Qh=                 [m3/h]  NIE 

ILOŚĆ ODPROWADZANYCH WÓD OPADOWYCH LUB ROZTOPOWYCH  Qhmax=            [m3/h] Qsmax=             [dm3/s] 
 

ZAŁĄCZNIKI: 

 
Data: __ . __ . 202_r. 

 
 
 

……………………………………. 
Podpis 

 PLAN ZABUDOWY LUB SZKIC SYTUACYJNY, OKREŚLAJĄCY USYTUOWANIE PRZYŁĄCZA W 
STOSUNKU DO ISTNIEJĄCEJ SIECI ORAZ INNYCH OBIEKTÓW I SIECI UZBROJENIA TERENU 

 UPOWAŻNIENIE INWESTORA DLA PEŁNOMOCNIKA 

 ODPIS Z WŁAŚCIWEGO REJESTRU (W PRZYPADKU PRZEDSIĘBIORCÓW)  

 WYKAZ WARTOŚCI WSKAŹNIKÓW ZANIECZYSZCZEŃ W ŚCIEKACH  



OŚWIADCZENIE  OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O PRZYŁĄCZENIE: 
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 poniżej. 

Data: __ . __ . 202_r. 
 
 

……………………………………. 
Podpis 

 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

 Administratorem danych osobowych jest Miejska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. 11 Listopada 17, 56-400 Oleśnica, 
KRS 0000144423, dalej „MGK Sp. z o.o.”. Kontakt z MGK Sp. z o.o.: adres e-mail: sekretariat@mgk.olesnica.pl, numer telefonu: +48 71 
396 71 10, adres do korespondencji: ul. 11 Listopada 17, 56-400 Oleśnica. MGK Sp. z o.o. wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych, 
z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych (w tym w celu realizacji praw, które 
Państwu przysługują) w godzinach 7:00 – 15:00 w dniach roboczych od poniedziałku do piątku, za pośrednictwem adresu email: 
iod@mgk.olesnica.pl lub telefonicznie pod numerem 71 396 71 27. 

 Dane osobowe, będą przetwarzane przez MGK Sp. z o.o. w następujących celach: 
- wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, tj. ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, a więc na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 / 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej 
„RODO” w związku z ww. ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Dane będą przetwarzane 
w tym celu przez okres przewidziany przepisami tej ustawy; 
- przyjęcia i realizacji złożonego przez Państwa wniosku, w tym zawarcia umowy, jeśli tego dotyczy wniosek, oraz jej dalszej realizacji, 
a więc na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, przez okres rozpatrzenia i realizacji przedmiotu wniosku, a w przypadku zawarcia umowy, 
przez okres realizacji umowy; 
- dokonania wszelkich rozliczeń związanych z realizacją wniosku, jeśli wniosek łączy się ze świadczeniem usługi odpłatnej, a więc na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz innymi przepisami 
rachunkowo-podatkowymi, przez okres wskazany przepisami tych ustaw; 
- archiwizacji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, dokumentacji 
wytworzonej w MGK Sp. z o.o., a więc na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z przepisami ww. ustawy, przez okres wskazany 
przepisami tej ustawy; 
- realizacji prawnie uzasadnionego interesu MGK Sp. z o.o., na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w postaci: 

a) ewidencji korespondencji wychodzącej i przychodzącej, przez okres 5 lat. 
b) optymalizacji procesów obsługi klienta i analiz finansowych dotyczących MGK Sp. z o.o., do czasu zgłoszenia skutecznego 
sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 
c) badania satysfakcji klienta dla określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych klientów z produktów i jakości 
świadczonych usług, do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 
d) ustalenia ewentualnych roszczeń, ich dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, a także w celach dowodowych, do czasu upływu 
okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 
e) prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług MGK Sp. z o.o., przy czym, aby informacje o charakterze 
marketingowym mogły być przesyłane w formie elektronicznej lub za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, 
zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniu przepisami dotyczącymi komunikacji i łączności elektronicznej (e-prywatności), 
potrzebujemy Państwa dodatkowej zgody. Dane będą przetwarzane do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec 
przetwarzania danych lub do czasu wycofania zgody na otrzymywanie materiałów marketingowo-informacyjnych drogą 
elektroniczną, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi jako pierwsze. 

 W przypadkach przewidzianych przepisami prawa, przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo 
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich 
przetwarzania. 

 W przypadkach, gdy wyrazili Państwo zgodę na otrzymywanie informacji handlowo-marketingowych wybranym kanałem komunikacji 
elektronicznej, mają Państwo prawo do wycofania w dowolnym momencie uprzednio wyrażonej zgody, jednakże cofnięcie zgody nie 
wpływa na ważność i zgodność z prawem przetwarzania dokonanych przed cofnięciem zgody. 

 Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie 
Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

 Podanie danych osobowych jest częściowo dobrowolne. Podanie danych w postaci: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania i / lub 
adresu do korespondencji, adresu nieruchomości (lokalu) objętej wnioskiem jest niezbędne do wykonania przedmiotu wniosku, oraz 
ewentualnego zawarcia i realizacji Umowy (jest wymogiem umownym). Podanie danych w zakresie wymaganym przepisami ustaw 
powołanych w ust. 2 pkt. 2.1 i pkt. 2.3) powyżej stanowi wymóg ustawowy. 

 Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym usługi na rzecz administratora, m.in. dostawcom usług IT, 
biurom rachunkowym, kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym, kurierskim, podmiotom świadczącym usługi pocztowe, a także 
jednostkom samorządu terytorialnego, podmiotom oraz organom uprawnionym do dostępu do nich na podstawie przepisów prawa. 

 Jako Administrator Pana/Pani danych osobowych nie zamierzamy przekazywać Pana/Pani danych osobowych do państwa trzeciego 
(spoza obszaru UE) ani do organizacji międzynarodowych. 

 Mają Państwo prawo żądać od nas przekazania informacji w przedmiocie odpowiednich zabezpieczeń (środków ochrony), jakie 
stosujemy w związku z przekazywaniem danych poza EOG, kierując swoje zapytanie na adres mailowy. 


