Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji w Błoniu Sp. z o.o.
ul. Towarowa 5, 05-870 Błonie
Wniosek Inwestora o określenie warunków przyłączenia
do sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej
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Wnioskodawca (Inwestor):
Imię i Nazwisko / Firma: ..………………………………………..….………..………………………..……...….…….
Adres zamieszkania / siedziba Firmy: …………………………………………………….……………………..……
…………………………………………………………………………....………………………………………………..
Adres do korespondencji: ……………………………………………………………………………….……..…….…
Tel. kom.: ……………………….………… e-mail: ……….……………………………………………………….…
Zwracam się z prośbą o wydanie warunków przyłączenia do sieci:

□ wodociągowej

□ kanalizacji sanitarnej

Obiektu:

□ istniejącego

□ projektowanego

Rodzaj obiektu:

□ budynek jednorodzinny …… szt.
□ budynek w zabudowie bliźniaczej …… szt.
□ budynki w zabudowie szeregowej …… szt.

□ budynek wielorodzinny ………. licz. lokali
□ zakład produkcyjny (rodzaj prod.) …………………….
□ inny ……………………………………….………………

Zlokalizowanego:
miejscowość ………………………….…

gmina ……….................................

ulica ……………………………………...

nr domu ………………….…….......

dz. nr ewid. ..……………….……………

obręb…………………...……..........

Zapotrzebowanie na wodę wynosi:

□ na cele socjalno – bytowe
□ na cele przemysłowe
□ na cele p.poż. (zewn.)
□ na cele p.poż. (wewn.)

……………………….. m3/dobę
……………………….. m3/dobę
……………………….. l/s
……………………….. l/s

Ilość ścieków wynosi:

□ ścieków socjalno-bytowych ……………………….. m3/dobę
□ ścieków przemysłowych*
……………………….. m3/dobę
Oświadczam, że posiadam tytuł prawny do korzystania z nieruchomości:

□
□
□
□

własność (nr KW WA1G/………………………../………)
użytkowanie wieczyste
umowa najmu / dzierżawy

inne ……………………………………….………………
MPWiK w Błoniu zastrzega sobie prawo do weryfikacji dokumentu dot. tytułu prawnego do korzystania z
nieruchomości.
Odbiór warunków:

□ osobiście
□ odesłać pocztą na adres: …………………………………………………………………………………….
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Błoniu Sp. z o.o. z siedzibą w Błoniu, ul. Towarowa 5 informuje, że jest
administratorem danych osobowych, przy czym podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu rozpatrzenia
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wniosku. Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
przenoszenia danych, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
Realizacja wyżej wymienionych praw może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań na adres ul. Towarowa 5, 05-870 Błonie lub
na adres e-mail: mpwik@mpwik-blonie.pl. W przypadku stwierdzenia naruszeń w zakresie przetwarzania danych osobowych
przysługuje Panu / Pani skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Pełna treść informacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją niniejszego wniosku dostępna jest w
siedzibie Administratora oraz pod adresem www.mpwik-blonie.pl.

Błonie, dnia: …………………………………

…………………………………………
(czytelny podpis Wnioskodawcy)

MPWiK w Błoniu Sp. z o.o. informuje:
• warunki są wydawane w ciągu 21 dni od dnia złożenia wniosku, w przypadku budynków mieszkalnych
jednorodzinnych, w tym znajdujących się w zabudowie zagrodowej oraz 45 dni od dnia złożenia wniosku,
w pozostałych przypadkach. W/w terminy mogą ulec przedłużeniu odpowiednio o kolejne 21 lub 45 dni po
uprzednim zawiadomieniu Inwestora z podaniem uzasadnienia przyczyny. Do w/w terminów nie wlicza
się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, terminów na
uzupełnienie wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, okresów innych opóźnień
spowodowanych z winy podmiotu wnioskującego o przyłączenie do sieci albo z przyczyn niezależnych od
przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.
• wydane na wniosek Wnioskodawcy (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.

W załączeniu (sprawdza przyjmujący Wniosek):

□

plan zabudowy lub szkic sytuacyjny w skali 1:500 z
zaznaczoną lokalizacją obiektu z określeniem wejścia wody
do budynku oraz wyjścia kanalizacji z budynku

□

…………………….……………………………………….

charakterystyka ścieków przemysłowych**

( data i podpis osoby przyjmującej Wniosek)

Objaśnienia:
* należy dołączyć do wniosku charakterystykę ścieków przemysłowych
** o ile dotyczy
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