
 

 

MZWiK w Sulejówku 
Druk nr 01 – DT 

Sulejówek dn. ..............…………………. 

WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI 

 

Wnioskodawca: 

Imię i nazwisko lub nazwa firmy………………………………………………………………………… 

Adres zamieszkania/siedziby (ulica, kod pocztowy, miejscowość)……………………………………........ 

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

Adres do korespondencji (ulica, kod pocztowy, miejscowość)……………………………………………... 

Telefon…………………………………………………………………………………………………… 

WNIOSEK 

o wydanie warunków technicznych przyłączenia do: 

□ sieci wodociągowej 

□ sieci kanalizacji sanitarnej 

□ sieci kanalizacji deszczowej 

 

Lokalizacja inwestycji: 

ul.………….........................................., nr domu…………………., działka nr ewid. …………………, 

obręb ………………….., miejscowość…………………………………… 

Typ zabudowy: 

□ budynek mieszkalny jednorodzinny 

□  budynek/i mieszkalny/e w zabudowie: bliźniaczej / szeregowej / wielorodzinnej* (ilość 

lokali:……….., ilość budynków…………..)  

□ inny (rodzaj obiektu)…………………………………………………………………………………. 

 

Rodzaj przyłączanego obiektu: 

□ istniejący □ projektowany 

  

Lokalizacja wodomierza: 

□ budynek □ studnia wodomierzowa 

Zapotrzebowanie na wodę                          

Cele: 

Zapotrzebowanie na wodę 

Max. godzinowe 

[m3/h] 

Średnie dobowe  

[m3/d] 

Sekundowe 

[dm3/s] 

Bytowe:    

p.poż.:     -wewnętrzne: 

                -zewnętrzne: 

   

   

Technologiczne:    

Inne:    
Dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych można przyjąć zapotrzebowanie na wodę średnie dobowe = 0,1m3 

x ilość osób zamieszkujących nieruchomość                                                                                  -VERTE- 



 

MZWiK w Sulejówku 
Druk nr 01 – DT 

 

 
Ilość odprowadzanych ścieków 

Ścieki bytowe  

Max. dobowe  

[m3/d] 

Ścieki przemysłowe  

Max. dobowe  

[m3/d] 

  

 

Wody opadowe i roztopowe 

Powierzchnia dachów 

[m2] 

Powierzchnia terenów 

utwardzonych [m2] 

Terenów zielonych 

[m2] 

   

 

Planowany termin rozpoczęcia poboru wody i/lub dostarczania ścieków: 

.................................................................................................................................................................... 

 

Załączniki: 

□ pełnomocnictwo 

□ aktualna mapa zasadnicza w skali 1:500, 

1:1000 z zaznaczoną lokalizacją inwestycji 

pobranej z PODGiK w Mińsku 

Mazowieckim 

□ plan zagospodarowania terenu dla 

budynków wielolokalowych (powyżej 

dwóch lokali)  

□ zgoda właścicieli nieruchomości jeżeli  

przyłącze wodociągowe i/lub kanalizacyjne 

będzie przebiegać przez nieruchomość, do 

której Wnioskodawca nie posiada tytułu 

prawnego 

□ plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, 

określający usytuowanie przyłącza  

w stosunku do istniejących sieci 

wodociągowej i/lub kanalizacyjnej oraz 

innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu 

  

Tytuł prawny Wnioskodawcy do ww. 

nieruchomości: 

□ własność, Nr KW……………………….. 

□ współwłasność, Nr KW………………….. 

□ użytkowanie wieczyste 

□ dzierżawa 

□ brak tytułu prawnego 

□ inne:…………………………………… 

……………………………………………  

 

Odbiór warunków: 

□ osobiście □ odesłać pocztą 

 

 
* - niepotrzebne skreślić 

 
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej moich danych osobowych i przyjmuję do wiadomości, że: 

1. Administratorem zebranych danych osobowych jest Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sulejówku z siedzibą w Sulejówku 
przy ul. Okuniewskiej 2B. Dane będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 z późn. zm.).  

2. Dane będą udostępniane jedynie uprawnionym podmiotom, w okolicznościach przewidzianych w powszechnie obowiązujących 
przepisach. 

3. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sulejówku w celu realizacji usługi,  

o której mowa w wyżej wymienionym Regulaminie oraz doręczania innej korespondencji.  
4. Klientowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich niezbędnego sprostowania, uzupełniania lub 

ograniczenia przetwarzania, udostępnienie kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu, żądania ich usunięcia po 

zakończeniu stosunków cywilnoprawnych łączących Panią/Pana z Administratorem, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, prawo do wniesienia skargi na nieprawidłowe przetwarzanie danych osobowych, które należy przesłać na adres 

administratora. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

 

............................................................                   ..................................................................... 

Data                                                         Czytelny podpis Wnioskodawcy 


