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Milanówek, dn. ………………………………………………………

Wniosek o pełnienie nadzoru technicznego nad budową
Wnioskodawca (Inwestor):

…………………………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko /Nazwa firmy:

…………………………………………………………………………………………………

Adres zamieszkania /Siedziby firmy:

…………………………………………………………………………………………………

Adres do korespondencji:

…………………………………………………………………………………………………

Telefon:

…………………………………………………………………………………………………

E - mail:

…………………………………………………………………………………………………

I.

Proszę o pełnienie nadzoru technicznego nad budową:

 przyłącza wodociągowego
II.

Adres obiektu:

dz. nr ew.
ulica

 przyłącza kanalizacyjnego

, obręb ……………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………

III.

w Milanówku.

Prace budowlane zostaną wykonane:

 według projektu uzgodnionego przez Milanowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. pod numerem ……………………………………………………………………………… z dnia …………………………………………………………


według warunków technicznych przyłączenia do sieci wydanych przez Milanowskie

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. pod numerem

……………………………………………………………

z dnia………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
IV.

Prace przyłączeniowe wykonywać będzie:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(pełne dane firmy)

Kierujący robotami: (obowiązkowe w przypadku budowy przyłączy dla zadań realizowanych

na podstawie warunków technicznych wydanych przed 19.09.2020 r.)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Numer uprawnień:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

V.

Planowany termin rozpoczęcia robót:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

VI.

Upoważnienie

Upoważniam wykonawcę do przeprowadzenia zgodnej z wymogami Milanowskiego Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. procedury podłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej
i/lub kanalizacyjnej.
Podanie należy złożyć co najmniej 5 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczęcia
robót budowlanych.

………………………………………………………………………………………

(data i czytelny podpis Wnioskodawcy)

1. Odbiór techniczny oraz próba ciśnieniowa odbywają się na otwartym wykopie.
2. Wymagane przez MPWiK Sp. z o.o. dokumenty do wystawienia protokołu odbioru końcowego:
- wszelkie atesty i deklaracje zgodności wszystkich wmontowanych materiałów wraz
z informacją: “Niniejszy materiał został wbudowany w inwestycję polegającą na budowie
przyłącza wodociągowego / przykanalika sanitarnego do posesji dz. nr ew. ……………………………………
obr. ……………………………………przy ul. …………………………………………………………………………………………………w Milanówku”,
- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wybudowanych obiektów,
- wyniki badań bakteriologicznych (w przypadku przyłączy wodociągowych)
oraz dla zadań realizowanych na podstawie warunków technicznych wydanych przed

19.09.2020 r.:
- dokumentacja powykonawcza w przypadku, gdy zaszły zmiany w stosunku do uzgodnionego
projektu,
- oświadczenie kierującego robotami o zakończeniu robót.
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Klauzula informacyjna do przetwarzania danych osobowych

1. Administratorem Twoich danych osobowych (w skrócie ADO) jest Milanowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Milanówku, dane kontaktowe ADO: Milanówek (05-822) ul. Spacerowa 4, e-mail:
mpwik@mpwik-milanowek.pl
2.

Dane będą przetwarzane:
•

aby wykonać zadanie realizowane w interesie publicznym, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO*;

•

aby usprawnić kontakt w celu realizacji wniosku, o ile podasz dane w zakresie numeru telefonu lub adres-email, na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

*RODO - Rozporządzenie 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 oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE
3. Podanie danych osobowych (z wyłączeniem danych w zakresie numeru telefonu lub adresu e-mail) jest niezbędne, aby
wykonać zadanie realizowane w interesie publicznym. Podanie danych w zakresie numeru telefonu lub adresu e-mail jest
dobrowolne, ich niepodanie sprawi, że ADO nie będzie mógł sprawnie kontaktować się z Tobą w celu realizacji wniosku.
4. Twoje dane będą przekazywane:
•

podmiotom, które na zlecenie ADO wykonują czynności wspierające jego działalność, np. kancelarie prawne, firmy
serwisujące systemy informatyczne ADO, dostawcy usługi hostingu poczty elektronicznej oraz strony WWW,

•

podmiotom upoważnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.

5. Twoje dane będą przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania zadania w interesie publicznym a następnie
zostaną zarchiwizowane zgodnie z przyjętymi u ADO zasadami. Dane przetwarzane na podstawie Twojej zgody, będą
przechowywane do czasu jej wycofania, jednak nie dłużej, niż do upływu terminów archiwizacji danych.
6. Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane przez ADO do podejmowania wobec Ciebie decyzji w sposób
zautomatyzowany (czyli bez udziału człowieka), w tym do profilowania.
7. Przysługuje Ci prawo do:
•

dostępu do Twoich danych osobowych,

•

sprostowania danych - jeśli są nieprawidłowe lub niekompletne,

•

usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania (w określonych przypadkach),

•

przenoszenia Twoich danych osobowych,

•

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

•

wniesienia do ADO sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych z uwagi na Twoją szczególną sytuację,

•

wycofania w dowolnym momencie wyrażonej zgody, przy czym wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem (w tym celu wyślij do ADO
pismo/wiadomość e-mail korzystając z jego danych kontaktowych).
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