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  .….........................................., …...............20..... r. 

 
Wnioskodawca: 

…………………………………………............. 

(imię i nazwisko/firma) 

…………………………………………............. 

(adres zamieszkania/siedziba) 

 

PESEL…………………………………………. 

(podmiot nie prowadzący działalności gospodarczej) 
 

NIP.................................................…………….. 

(podmiot prowadzący działalność gospodarczą) 
 

Tel. kontaktowy …............................................. 

lub 
e-mail: …........................................................... 

 

Inwestor: 

…............................................................................. 

(imię i nazwisko/firma) 

…......................................................................................... 

(adres zamieszkania/siedziba) 

 

PESEL…………………………………………. 

(podmiot nie prowadzący działalności gospodarczej) 
 

NIP.................................................…………….. 

(podmiot prowadzący działalność gospodarczą) 
 

Tel. kontaktowy ….................................................. 

lub 
e-mail: …........................................................... 

WNIOSEK 
 

O ZAWARCIE UMOWY NA DOSTAWĘ WODY / ODBIÓR ŚCIEKÓW * 
 

Przyłącze sieci *: 
 

□   wodociągowej  □   kanalizacji sanitarnej 
 

dla *: 
□  istniejącego obiektu □  rozbudowa, nadbudowa istniejącego obiektu      □ nowy obiekt 

□  lokal mieszkalny 

□  zabudowa jednorodzinna 

□  zabudowa wielorodzinna 

□  zabudowa usługowa (określić rodzaj zał. 4)……………………………………………………………………………. 

□  zabudowa produkcyjna (określić rodzaj zał. 4)………………………………………………………………………….   

□  budowy (na określony czas)…………………………………………………………………………………………….. 

□  inny.................................................................................................................................................................................... 
 

Adres: miejscowość …………………………………, ul. ………………………………………….., nr ……………….. 
 

 

Na cele *: 
 

□ do spożycia przez ludzi 

□ pozostałe………………………………………………………………………………………………………………….                                                              
 

Przewidywane max. zużycia …........m³/dobę, max chwilowe zużycie …........ …... m³/h ................... l/s 
 

Załączniki: 
 

1. Aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości  – do wglądu. 
2. Upoważnienie właściciela-inwestora dla pełnomocnika. 

3. Protokół odbioru przyłącza wodociągowego/kanalizacyjnego *- nie dotyczy istniejącego obiektu        
4. Pełna charakterystyka obiektu – nie dotyczy lokalu mieszkalnego 
 

               …………………………………………… 

              (podpis wnioskodawcy) 
* prawidłowe zakreślić 
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Załącznik nr 4         .…......................................., …...............20... r. 
 

Wnioskodawca: 

…………………………………………............. 

(imię i nazwisko/firma) 

…………………………………………............. 
(adres zamieszkania/siedziba) 

 

PESEL…………………………………………. 

(podmiot nie prowadzący działalności gospodarczej) 
 

NIP.................................................…………….. 

(podmiot prowadzący działalność gospodarczą) 
 

Tel. kontaktowy …............................................. 

lub 

e-mail: …........................................................... 

 

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 
  

Załącznik do wniosku o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci *: 

□ wodociągowej      □ kanalizacji sanitarnej 

 

Załącznik do wniosku o zawarcie umowy na *: 

□ dostawę wody      □ odprowadzenie ścieków 

 

Adres nieruchomości:……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

Rodzaj inwestycji:………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………. 

Ilość i rodzaj punktów czerpalnych w budynku/urządzeń odprowadzających ścieki *: 

 

Urządzenie Umywalka Miska 

ustępowa 

Pisuar Wanna Natrysk Pralka Zmywarka Inne 

Zlewozmywak 

Ilość         

 

 

□ Kawiarnia  □ Restauracja  □ Kuchnia zbiorowego żywienia  □ Basen 

□ inne………………………………………………………………………………………………….. 

Ilość osób w obiekcie:…………………………... 

 

□ Obiekt posiada własne ujęcie/a wody ujmowanej ze studni głębinowej/ych w ilości: ….... szt. od dnia 

…................... o łącznej wydajności …...............m3/h 

□ Obiekt nie posiada, □ Obiekt posiada wew. instalację ppoż., ilość punktów czerpalnych …….. szt. 
 

Oświadczenie 

Niniejszym oświadczam, że podane wyżej dane są zgodne z prawdą, co potwierdzam własnoręcznym podpisem. 

 

       …………………………………………… 
        (data, podpis wnioskodawcy) 
*właściwą odpowiedź zaznaczyć 

 

 

 

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 

ul. Obrońców Pokoju 2a, 58-540 Karpacz 
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1. Administratorem danych osobowych (w skrócie ADO) jest Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z sie-

dzibą w Karpaczu, dane kontaktowe ADO: Karpacz (58-540), ul. Obrońców Pokoju 2a, e-mail: sekretariat@mzgk-karpacz.pl. 
2. Dane będą przetwarzane: 
• aby podjąć działania przed zawarciem umowy, w związku ze złożonym żądaniem lub realizować umowę na dostawę 

wody/odbiór ścieków, o ile zostanie zawarta; 
• aby realizować, o ile umowa zostanie zawarta, obowiązki prawne ciążące na ADO (m. in. podatkowe, archiwiza-

cyjne) wynikające w szczególności z przepisów Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 

ścieków, Ustawy o podatku od towarów i usług; 
• w celach kontaktowych w związku z realizacją wniosku/umowy (dotyczy danych w zakresie numeru telefonu kon-

taktowego lub adresu e-mail), co stanowi tzw. prawnie uzasadniony interes ADO; 
• dla ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi tzw. prawnie uzasadniony interes ADO. 
3. Podanie danych osobowych jest niezbędne, aby zawrzeć i realizować umowę z ADO (za wyjątkiem danych w zakresie 

numeru telefonu kontaktowego lub adresu e-mail, których podanie nie jest niezbędne dla zawarcia umowy, ale umożliwi 

ADO sprawny kontakt w związku z jej zawarciem/realizacją) oraz, w przypadku zawarcia umowy, realizować obowiązki 

prawne ciążące na ADO wynikające w szczególności z Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadza-

niu ścieków, Ustawy o podatku od towarów i usług, 
4. Dane będą przekazywane: 
• podmiotom, które na zlecenie ADO wykonują czynności wspierające jego działalność, np. firmy serwisujące sys-

temy informatyczne ADO (w szczególności M. Informatyka sp. z o.o. sp. kom. z siedzibą w Mysłowicach (41-400), przy ul. 

Modrzewskiego 42), dostawcy usługi hostingu poczty elektronicznej (w szczególności w szczególności KMEDIA, Su-

decka 51, 58-500 Jelenia Góra). 
• podmiotom upoważnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. 
5. Dane będą przechowywane przez okres realizowania umowy (jeśli zostanie zawarta), a następnie przez okres wskazany w 

przepisach prawa, w szczególności w Ustawie o podatku od towarów i usług. Dane przetwarzane w celu realizacji prawnie 

uzasadnionych interesów ADO, będą przechowywane do czasu uwzględnienia sprzeciwu, jednak nie dłużej, niż do upływu 

terminu przedawnienia roszczeń wynikającego z przepisów prawa. Jeśli umowa nie zostanie zawarta dane będą przechowy-

wane przez okres 5 lat. 
6. Dane osobowe nie będą wykorzystywane przez ADO do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany (czyli bez 

udziału człowieka), w tym do profilowania. 
7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do: 
• dostępu do danych osobowych, 
• sprostowania danych - jeśli są nieprawidłowe lub niekompletne, 
• usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania (w określonych przypadkach), 
• przenoszenia danych osobowych, 
• wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
• wniesienia do ADO sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych z uwagi na jej szczególną sytuację 

 (w określonych przypadkach). 
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