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WNIOSKODAWCA        - odbiór osobisty       

 - wysyłka pocztą 

………..……………………………..……………..    
                          Imię i nazwisko/nazwa firmy      

 

………..……………………………..…………….. 

 

………..……………………………..……………..                                           Miejskie Przedsiębiorstwo 

                          Adres zamieszkania/ siedziba                                                 Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  

                                    ul. Targowa 15 

………..……………………………..……………..                                     16-100 Sokółka 
                                          Nr telefonu 

                           

W N I O S E K 
 

Proszę o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci:  

□ przyłącza wodociągowego 

□ przyłącza kanalizacyjnego 

□ przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego 

 z nieruchomości położonej w ……………………………………………………………………………..………………… przy 

ul.…………………………………………………………………..................………………….…………. nr geodezyjny działki 

…………………………………………………………………………………… 

 
1. Woda będzie zużywana na cele: 

 socjalne             - w ilości …………..m3/d 

 przemysłowe    - w ilości ………….m3/d 

2. Przewidywana ilość odprowadzanych ścieków: 

 bytowe               - w ilości …………..m3/d 

 przemysłowe     - w ilości ……….....m3/d 

Przewidywany skład ścieków: 

 BZT5                                       450 mgO2/l 

 CHZT                                     700 mgO2/l 

 Zawiesina ogólna                500 mg/l 

 Fosfor ogólny                         10 mg P/l 

 PH                                            6,5 – 9,5 

 Temperatura                          35 ºC 
 

3. Charakterystyka techniczna obiektu, do którego doprowadzona będzie woda i z którego 
odprowadzane będą ścieki: 

 sposób przygotowania ciepłej wody …………………………………………………… 
 

 Ilość zamieszkałych/zatrudnionych osób …………………….. 
 

 Proponowany termin rozpoczęcia poboru wody ………………………………………….                               
 
W załączeniu: 
1. Mapa sytuacyjna określająca użytkowaną nieruchomość wraz z istniejącą siecią wodociągową i/lub 
kanalizacyjną 
2. Dokument potwierdzający tytuł prawny Wnioskodawcy do korzystania z nieruchomości do której ma być 
wykonane przyłącze wodociągowe i/lub kanalizacyjne – do wglądu.  
3. W przypadku współwłaścicieli nieruchomości oświadczenie o wyrażeniu zgody na podłączenie nieruchomości 
do sieci wod-kan, oraz podpisania umowy na dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków. 
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1) Zgodnie z art.6ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb realizacji wniosku / usługi. 

2) Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  (Dz. Urz. UE L 119, s. 1)- dalej RODO- informujemy 

że: 

a. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sokółce, ul. Targowa 15, jest administratorem danych 

osobowych Pani/ Pana. 

b. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych powołanym przez Przedsiębiorstwo : adres email: iodo@mpwik.sokolka.com 

c. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb realizacji wniosku/ usługi – na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. b 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

d. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 6 lat od końca roku kalendarzowego , w którym nastąpiło 

zakończenie realizacji niniejszego wniosku/ usługi, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania, np. z uwagi na 

obowiązki archiwizacyjne, dochodzenie roszczeń, itp. 

e. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na 

podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w zakresie realizacji wniosku/ usługi. 

f. Pani/ Panu przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania , usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania , prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 

prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

g. Pani/ Pan ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

h. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne. 

i. Pani/ Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. 

 
 
 
 
Sokółka, dnia …………………………….… 

 
        …………………………………………..  
                                               Podpis wnioskodawcy 

mailto:iodo@mpwik.sokolka.com

