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 WNIOSEK 

O WYDANIE WARUNKÓW 
TECHNICZNYCH  

na przyłączenie do sieci  
kanalizacji deszczowej 

 
 
 
 
 
 
 
(data wpływu wniosku - potwierdza MWIO) 

 

DANE WNIOSKODAWCY                        DANE INWESTORA                     
Imię i Nazwisko / Pełna nazwa firmy (*) 

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

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

Imię i Nazwisko / Pełna nazwa firmy (*) 

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

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

Adres zamieszkania / Adres siedziby (*)   

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

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

Adres zamieszkania / Adres siedziby (*)   

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

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

Telefon Kontaktowy             ..................................................................  

e-mail                                   .................................................................. 
Telefon Kontaktowy              ........................................................................ 

e-mail                                    ........................................................................ 

DANE O NIERUCHOMOŚCI / OBIEKCIE, KTÓRY MA ZOSTAĆ PRZYŁĄCZONY DO SIECI 
 

1. Rodzaj obiektu, z którego odprowadzane będą wody opadowe i roztopowe lub nazwa inwestycji (*): 
 
............................................................................................................................................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................................................................................................................................... 

2. Lokalizacja obiektu, z którego odprowadzane będą wody opadowe i roztopowe lub inwestycji  (ulica, nr budynku, nr ewid. działki, nr obrębu)  

 

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

 

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

DANE DOTYCZĄCE ODPROWADZENIA WÓD OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH Z NIERUCHOMOŚCI /  
Z POWIERZCHNI USZCZELNIONYCH  

Rodzaj powierzchni uszczelnionych 
Powierzchnia [m2]  

w rzucie poziomym 

Ilość wód opadowych i 
roztopowych z powierzchni 

uszczelnionych [dm3/s] 
 

□ dachy (w tym: balkony, tarasy):                     

□ nawierzchnie uszczelnione (w tym: drogi, place, parkingi,  

      chodniki, podjazdy itp.)                                                         

 

............................ [m2] 

............................ [m2] 

 
 
 
 

…......................... [dm3/s] 
 

............................ [dm3/s]  

 

Ogółem: 
       

............................. [m2] 

   
............................ [dm3/s] 

 
Inwestor posiada tytuł prawny do przedmiotowej nieruchomości jako: właściciel/ współwłaściciel/ najemca/ dzierżawca/ użytkownik   wieczysty / inny 
(podać jaki)* …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

ZAŁĄCZNIKI: 

− 2 egzemplarze aktualnej mapy zasadniczej w skali 1:500 lub mapy do celów projektowych (z lokalizacją obiektu i powierzchni uszczelnionych) 

− Pełnomocnictwo inwestora do reprezentowania go przez wnioskodawcę (*) 
 

Odbiór warunków:   □ osobiście   □ wysyłka, na wyżej podany adres 

 
 

...................................................................... 
*) niepotrzebne skreślić                                                                                                          (podpis wnioskodawcy lub inwestora) 
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Klauzula informacyjna oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych 
– do wydania warunków technicznych na podłączenie do sieci 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 

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 oraz zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 

maja 2018 r. informujemy, iż:  

1. Administratorem danych osobowych są Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o., adres: 86-300 Grudziądz,  
ul. Mickiewicza 28/30, zwane dalej Spółką. 

2. Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się na 
adres: iodo@mwio.pl, tel. (48) 56 45 049 18. 

3. Jako Administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu: 
a) podjęcia działań zmierzających do wydania warunków technicznych na podłączenie do sieci wodociągowej i/lub 

kanalizacyjnej 

b) ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a także w celach dowodowych,  
w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy, będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu 
Administratora. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez cały okres świadczenia usług. 
5. Podanie Spółce danych osobowych w zakresie obowiązujących przepisów ustaw i wydanych na ich podstawie aktów 

wykonawczych jest obowiązkowe oraz niezbędne do warunków technicznych, w pozostałych przypadkach dobrowolne. 
6. Posiada Pani/Pan prawo do: 

• żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 
danych osobowych 

• wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania  

• przenoszenia danych 

• wniesienia skargi do organu nadzorczego 

• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 
7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 
8. Dane osobowe będą przekazywane podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi: prawnicze, informatyczne, audytorskie.  

 
 

 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 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, ja niżej podpisany wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

przekazanych  Administratorowi w celu i na zasadach określonych w klauzuli informacyjnej 

 

   

         
 ………………………………………………… 

(podpis ) 

 

 

 

 


