Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji w Błoniu Sp. z o.o.
ul. Towarowa 5, 05-870 Błonie
Wniosek o uzgodnienie dokumentacji projektowej przyłączenia do sieci
wodociągowej i / lub kanalizacji sanitarnej

02

Wnioskodawca:
Imię i Nazwisko / Firma: ………………………………………………………………………………………………...
Adres zamieszkania / siedziba Firmy: …………………………………………………………………….…..………
…………………………………………………………………………....…………………………………….…...…….
Adres do korespondencji: …………………………………………………………………………………….………...
Tel. kom.: ……………………….………… e-mail: ……….……………………………………………..……...……
Uzgodnienie dokumentacji projektowej przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacji
sanitarnej obiektu:
…………………………………………………………………………………………………………………………
Adres obiektu:
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
Odbiór uzgodnienia:

□ 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
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:
• uzgodnienie jest wydawane w ciągu 30 dni od dnia wpłynięcia wniosku do Przedsiębiorstwa. Termin
może ulec przedłużeniu w przypadku nie dołączenia wszystkich wymaganych dokumentów lub
wykonania dokumentacji niezgodnie z przepisami,
• uzgodnienie dokumentacji projektowej nie zwalnia jednostek projektowania od odpowiedzialności za
sporządzoną dokumentację i uzyskania przez Inwestora wszelkich zgód formalno-prawnych
przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa niezbędnych do realizowania w/w obiektów, nie jest
równoznaczne z pozwoleniem wstępu na teren oraz nie jest dokumentem do dysponowania
nieruchomością na cele budowlane.
W załączeniu (sprawdza przyjmujący Wniosek):

□ …………egz. dokumentacji projektowej (min. 2
egz. z czego 1 egz. pozostaje w MPWiK w
Błoniu)

…………………….……………………………………….
( data i podpis osoby przyjmującej Wniosek)
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