
Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. 

ul. Kacza 9, 06-300 Przasnysz 

WNIOSEK 

o wydanie / zmianę / aktualizację 1) warunków 

przyłączenia do sieci wod.-kan. 

 

……..…………………….. 
Data wniosku  

………..……………….. 
Data wpływu, 

 

DANE PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI 

1. Imię  i nazwisko / Nazwa:  

2. Adres zamieszkania / siedziby podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci:  

3. Sposób odbioru warunków: 1)  

 

osobisty listowny – adres do korespondencji ……………………………………………………………………….. 

4. Pozostałe informacje: 

• telefon ……………………………………... 

• e-mail …………………………………… 

• NIP (nie dotyczy osób fizycznych) …………………………………… 

 

LOKALIZACJA ORAZ INFORMACJA O PRZEZNACZENIU NIERUCHOMOŚCI LUB OBIEKTU 

KTÓRY MA ZOSTAĆ PRZYŁĄCZONY DO SIECI 
5. Wniosek dotyczy przyłączenia: 1)  

 

do sieci wodociągowej 

do sieci kanalizacji sanitarnej 

6. Wniosek dotyczy budynku: 1)  

 

istniejącego 

planowanego 

inne: 

rozbudowa / przebudowa / 
zmiana funkcji użytkowej 1) 

7. Zaopatrzenie nieruchomości w wodę: 1) 

 

nieruchomość posiada wodę z miejskiej sieci 

wodociągowej 

nieruchomość posiada własne ujęcie(a) wody 

w ilości ……… 

nieruchomość nie posiada własnego ujęcia 

wody 
 

8. Lokalizacja nieruchomości lub obiektu, który ma zostać przyłączony: 

• Przasnysz, ul. .…………………….........................…, nr ………….. 

• numer działki ewidencyjnej  ……………………………………..…………..….,  

• nr księgi wieczystej …………………………………..………………… 

• planowany termin przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej / kanalizacji sanitarnej ………………………..…1) 

9. Informacja o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania nieruchomości: 

       budynek mieszkalny jednorodzinny lub znajdujący się w zabudowie zagrodowej 

       budynek mieszkalny wielorodzinny / zespół budynków wielorodzinnych w ilości…………1) 

       budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami / zespół budynków wielorodzinnych z usługami w ilości…………1) 

       budynek usługowy / przemysłowy / inny obiekt (określić rodzaj).………………………………………1) 



10. Zapotrzebowanie na wodę: 

 

 
• bytowe 

• technologiczne 

• inne 

• przeciwpożarowe  

przepływ średniodobowy 

 
Qdśr [m3/d] ……………….… 

 
Qdśr [m3/d] ……………….… 

 
Qdśr [m3/d] ……………….… 

max. przepływ godzinowy 

 
Qhmax [m3/h] …………… 

 
Qhmax [m3/h] …………… 

 
Qhmax [m3/h] …………… 

przepływ chwilowy 

 
qs   [dm3/s] (wg PN-92/B-01706)……………………. 

 
qs   [dm3/s] (wg PN-92/B-01706)……………………. 

 
qs   [dm3/s] (wg PN-92/B-01706)……………………. 

 
qs   [dm3/s] (wg PN-92/B-01706)……………………. 

11. Ilość odprowadzanych ścieków: 

• bytowe Qdśr [m3/d] ……………… 

• przemysłowe Qdśr [m3/d] ……………… qs [dm3/s]……………… 

wielkość ładunku zanieczyszczeń charakterystycznych dla profilu prowadzonej działalności zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 

14 lipca 2006r. w sprawie  sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń 

kanalizacyjnych:  

pH …...………….. 

Temperatura ........................... [C] 

BZT5 ...................................... [mgO2 /dm3] 

ChZT ...................................... [mgO2 /dm3] 

Zawiesina ............................... [mg /dm3] 

Azot ogólny ........................... [mg /dm3] 

Fosfor ogólny ......................... [mg /dm3] 

 

ZAŁĄCZNIKI 

12. Do wniosku załączam: 1) 

plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci oraz innych 

obiektów i sieci uzbrojenia terenu (w przypadku garażu podziemnego należy uwzględnić jego obrys na planie lub szkicu) 

- preferowana skala 1:500  

     odpis z właściwego rejestru (w przypadku przedsiębiorców) 

 

OŚWIADCZENIA 

13. Oświadczenia: 

Oświadczam, że zapoznałem/-am się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych osób fizycznych przez 

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Przasnyszu – dołączoną do wniosku.  

Oświadczam, że posiadam tytuł prawny do przedmiotowej nieruchomości jako: właściciel / współwłaściciel / najemca / 

dzierżawca / użytkownik wieczysty / inny (podać jaki) 1) …….…………………………………………………………  

 

 

  pole obowiązkowe 

  pole fakultatywne 
 

1) odpowiednie zaznaczyć 
2) konieczne załączenie upoważnienia 

          proszę zaznaczyć właściwe Podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej 2) 

  



Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych osób fizycznych przez Miejski Zakład Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Przasnyszu  
 
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych obowiązującego od 25.05.2018r. dalej zwane RODO, oraz ustawą o ochronie danych 
osobowych z dnia 10 maja 2018r. wypełniając ustawowy obowiązek informujemy Panią/Pana o zasadach 
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z zakresu ochrony danych osobowych 
przysługujących Pani/Panu na gruncie RODO.  
 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul. Kacza 9, 06-300 Przasnysz. tel. kontaktowy 029 752 28 44 (sekretariat), 
e-mail: zarzad@mzgkimprzasnysz.pl, adres internetowy: www.mzgkimprzasnysz.pl  
 

2. Państwa dane przetwarzane są do celów:  
• zawarcia i realizacji umowy na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków w myśl ustawy o 
zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, która wiąże Panią/Pana z 
Administratorem lub działań niezbędnych do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 
 
• wypełniania prawnych obowiązków w związku z prowadzeniem działalności zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, do których przestrzegania zobligowany 
jest Administrator (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),  
 
• dochodzenia należności na rzecz Administratora również po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umów 
stanowiących źródło dochodzeniowych roszczeń;  
 
• na podstawie uzyskanej od Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)  
 

3. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 
osobowych na podstawie przepisów prawa, oraz w celu realizacji umowy, jak również podmioty 
wykonujące usługi pocztowe, kurierskie, prawne, informatyczne, banki, towarzystwa ubezpieczeniowe. 
Oznacza to, że w niektórych sytuacjach jeśli będzie to konieczne musimy przekazać Państwa dane, 
aby usługa mogła być wykonywana. 
  

4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez MZGK i M Sp. z o.o. w Przasnyszu przez czas:  
• trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu;  
 
• w zakresie obsługi spraw związanych ze sprawowaniem nadzoru nad urządzeniami wodno-
kanalizacyjnymi, prowadzeniem odczytu danych z urządzenia pomiarowego (wodomierza) tak długo 
jak Administrator danych wypełniał będzie swoje obowiązki wynikające z przepisów prawa 
obowiązującego;  
 
• w zakresie wypełniania ustawowych obowiązków ciążących na Spółce w związku z 
prowadzeniem działalności z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 
ścieków, prowadzeniem odczytu danych z urządzeń pomiarowych oraz realizacją zawartych umów do 
czasu wypełnienia tych obowiązków przez Spółkę; 
 

5. Posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.  
 

6. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 
  

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować 
odmową realizacji usługi.  
 
 

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przasnyszu jako Administrator Danych Osobowych 

wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku 

przetwarzania Państwa danych. 

http://www.mzgkimprzasnysz.pl/

