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Milanówek, dn. ………………………………………………………

Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci
wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej
Wnioskodawca (Inwestor):

…………………………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko /Nazwa firmy:

…………………………………………………………………………………………………

NIP (wyłącznie w przypadku firm):

…………………………………………………………………………………………………

Adres zamieszkania /Siedziby firmy:

…………………………………………………………………………………………………

Adres do korespondencji:

…………………………………………………………………………………………………

Telefon:

…………………………………………………………………………………………………

E-mail *:

…………………………………………………………………………………………………

*Wyrażam bezterminową i bezwarunkową zgodę na komunikację drogą elektroniczną np. przesłanie
potwierdzenia złożenia niniejszego wniosku, wezwanie do uzupełnienia wniosku itp.) Ponadto,
zobowiązuję się do informowania Przedsiębiorstwa o każdej zmianie adresu poczty elektronicznej.

 tak

 nie

I. Proszę o wydanie warunków przyłączenia do sieci:
 wodociągowej

 kanalizacyjnej

II. Adres obiektu:
dz. nr ew.
ulica

, obręb ……………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

w Milanówku.

III. Posesja ta  jest/  będzie:
 budynkiem mieszkalnym – jednorodzinnym:

………………………………………………………………………………

[szt.]

 budynkiem w zabudowie bliźniaczej:

………………………………………………………………………………

[szt.]

 budynkiem w zabudowie szeregowej:

………………………………………………………………………………

[szt.]

 inna zabudowa (określić rodzaj):

………………………………………………………………………………

[szt.]

IV. Proszę o określenie zapotrzebowania na wodę i ilości odprowadzanych ścieków:
a) cele bytowe

b) pozostałe cele

typowe budynki jednorodzinne

Maksymalne dobowe zapotrzebowanie wody:

Maksymalne dobowe zapotrzebowanie wody:

q = ………………… [m3/d] - cele technologiczne

Qdmax = 0,72 [m3/d]

q = ………………… [m3/d] - cele przeciwpożarowe

inne niż podano:…………………………………………………………

q = ………………… [m3/d] - cele inne

Maksymalny przepływ wody średniodobowy

Maksymalny przepływ wody średniodobowy

i maksymalny przepływ wody godzinowy:

i maksymalny przepływ wody godzinowy dla

Qdśr

= 0,48 [m3/d]

wybranego powyżej celu:

Qhmax = 0,10 [m3/h]

=

…………………

[m3/d]

Qhmax =

…………………

[m3/h]

Qdśr

inny niż podano: …………………………………………………………
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a) ścieki bytowe -

b) ścieki przemysłowe

typowe budynki jednorodzinne

Qdśr = ………… [m3/d]

Maksymalny dobowy i godzinowy przepływ

Qhmax = ……… [m3/h]

odprowadzonych ścieków bytowych:

Ładunki zanieczyszczeń:

Qdśr = 0,48 [m3/d]

BZT5 = …………

Zawiesina ogólna=

Qhmax = 0,10 [m3/h]

[mg O2/l]

…………

inny niż podano: ………………………………………………………

ChzT =…………

Azot amonowy =…………

[mg O2/l]

[mgNNH4/l]

Azot azotynowy

Fosfor ogólny = …………

=………… [NNO2/l]

[mg/l]

[mg/l]

V. Załączniki (obowiązkowe):
Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej
sieci oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia przedstawiony na mapie zasadniczej (kopii) pobranej
ze stanu archiwalnego w skali 1:500, obejmująca zakresem rejon planowanej inwestycji, wykonana
nie później niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku.
Mapę można nabyć w Składnicy Map – Grodzisk Mazowiecki, ul. Żyrardowska 48 A

VI. Określenie sposobu odbioru Warunków Przyłączenia:
 Osobiście
 Wysyłka na adres e -mail
 Wysyłka pocztowa

………………………………………………………………………………………

(data i czytelny podpis Wnioskodawcy)

1.

Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne wydaje warunki przyłączenia do sieci albo uzasadnia odmowę
ich wydania, w terminie:
a)

21 – dni od daty złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w przypadku budynków
mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie zagrodowej;

b)

45 dni – od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w pozostałych przypadkach.

Do w/w terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych
czynności, terminów na uzupełnienie wniosków o wydanie warunków przyłączenia do sieci, okresów innych
opóźnień spowodowanych z winy podmiotu wnioskującego o przyłączenia do sieci albo z przyczyn niezależnych
od przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego.
2.

Wydane na wniosek Inwestora warunki techniczne nie zwalniają Inwestora od uzyskania wszelkich zgód
formalno– prawnych przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa niezbędnych do zrealizowania
inwestycji w zakresie podłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej, nie są równoznaczne
z pozwoleniem wstępu na teren oraz nie są dokumentem do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
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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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