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MIEJSKIE   PRZEDSIĘBIORSTWO   WODOCIĄGÓW   i  KANALIZACJI   w   PODDĘBICACH   Sp. z o.o. 
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Poddębice, dnia ….…………………………  

 

 

 
  

 

Wnioskodawca:    
 

Inwestor / Biuro projektów: …………………………………………….  

…………………………………………………………………………...     

Adres: ……………………………………………………………………     

……………………………………………………………………………     

Tel………………………………………………………………………...     

  
Zwracam się z prośbą o uzgodnienie projektu budowlanego / wykonawczego*  
 

         sieci: wodociągowej / kanalizacji sanitarnej*  

         podłączenia do sieci: wodociągowej / kanalizacji sanitarnej*    

  

Dotyczy nieruchomości o numerze ewidencyjnym ………………… w miejscowości …………………..………………… 
  
Inwestor:………………………………………………………………………………………………………………………  

  

Oświadczam, że dokumentacja sporządzona została zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia nieruchomości do sieci 

wodociągowej i/lub kanalizacyjnej* z dnia …………………… oraz obowiązującymi przepisami prawa i normami oraz 

posiada wszystkie wymagane uzgodnienia. Zapoznałem się z Regulaminem dostarczania wody i odbioru ścieków oraz 

cennikiem opłat za usługi, świadczone przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o. 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na poniesienie kosztów wykonania usługi i zobowiązuję się do dokonania płatności za 

powyższe usługi. Proszę o wystawienie faktury VAT za wydanie uzgodnienia projektu budowlanego.   

    

Załączniki:  
 

1) ………….. egzemplarzy dokumentacji projektowej. 

2) Inne …………………  
 

UWAGA!  
Na podstawie art. 13 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 (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych), niniejszym informujemy, że:  
Administratorem Pani/Pana danych osobowych, jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o., z siedzibą                                 
w Poddębicach (99-200), ul. Parzęczewska 29/35, zwanym dalej: „Administratorem”. W sprawie przetwarzanych przez nas danych osobowych, może                      
się Pani/Pan skontaktować z nami za pośrednictwem powołanego Inspektora ochrony danych, pisząc na adres: iod@mpwik-poddebice.pl.  
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby związane z uzgodnieniem projektu technicznego przyłącza/sieci wod-kan.   
Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, natomiast niezbędne do realizacji procesu uzgodnienia projektu technicznego.  
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do 5 lat od momentu złożenia wniosku.  
Pani/Pana dane osobowe przekazywać będziemy do firm obsługujących nas w zakresie teleinformatycznym, prawnym oraz uprawnionych do dostępu do nich na 
podstawie przepisów prawa. Nie będziemy przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich.  
Ma Pani/Pan prawo żądać od nas dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.  
W związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa urzędu ochrony danych 
osobowych.  
W oparciu o Pani/Pana dane osobowe nie będziemy podejmować wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem 
profilowania.  
 
 

 

 
  ……………………………………………………………………  

                         ( Podpis Wnioskodawcy ) 

DRUK NR 3 

 

Wniosek o uzgodnienie projektu budowlanego / wykonawczego* 
 

http://mpwik-poddebice.pl/

