Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.
35-055 Rzeszów, ul. Naruszewicza 18
tel. 17 85 09 600 (Centrala)
tel. 17 85 09 667, 17 85 09 676, 17 85 09 616 (Dział Techniczny)
www.mpwik.rzeszow.pl techniczny@mpwik.rzeszow.pl

WNIOSEK
o wydanie zapewnienia dostawy wody i odbioru ścieków /
warunków technicznych przyłączenia do sieci
Data

1) WNIOSKODAWCA

2) INWESTOR

(DRUKOWANYMI LITERAMI)

(DRUKOWANYMI LITERAMI)

1a) Imię i nazwisko / nazwa firmy

2a) Imię i nazwisko / nazwa firmy

Data wpływu do sekretariatu

1b) Adres zamieszkania / siedziba firmy

2b) Adres zamieszkania / siedziba firmy

Nr sprawy

1c) Kod, miejscowość

2c) Kod, miejscowość

1d) NIP

2d) NIP

1e) Nr telefonu

2e) Nr telefonu

3) PRZEDMIOT WNIOSKU *
 zapewnienie ( w przypadku, gdy Inwestor ubiega się np. o uzyskanie warunków zabudowy):
 dostawy wody  odbioru ścieków  odbioru wód opadowych
 warunki techniczne przyłączenia do sieci (potrzebne do uzyskania m.in. pozwolenia na budowę):
 wodociągowej  kanalizacji sanitarnej  kanalizacji deszczowej
 inne (jakie?) ……………………………………………………………………………………………………………………….…..

4) RODZAJ OBIEKTU BUDOWLANEGO *
4a)

 istniejący

 projektowany

4b) Nazwa inwestycji …………………………………………………………………………………………………………..…..…………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

5) ADRES INWESTYCJI (DRUKOWANYMI LITERAMI) *
Ulica ……………………………………………………….. Miejscowość ………………………………
Nr działki / działek …….……………………………….………….. Obręb …………

6) ZAPOTRZEBOWANIE NA WODĘ *

7) ILOŚĆ ŚCIEKÓW *

6a)  na cele socjalno – bytowe Q = …………….. [dm3/s]

7a)

 bytowych

Q = …………….. [dm3/s]

6b)  na cele przemysłowe

Q = …………….. [dm3/s]

7b)

 przemysłowych

Q = …………….. [dm3/s]

6c)  na cele p. poż.

Q = …………….. [dm3/s]

8) WODY OPADOWE *
8a)  tereny utwardzone

Q = …………….. [dm3/s]

8b)  dachy

Q = …………….. [dm3/s]
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9) SPOSÓB ODBIORU *
 odbiór osobisty
 wysyłka na adres:  jak w nagłówku
 inny: ……….…………………………
…….………………….…………

10) ZAŁĄCZNIKI



2 egz. aktualnej mapy zasadniczej w skali 1:500 z zaznaczoną lokalizacją inwestycji
(Wydział Geodezji, ul. Kopernika 15)
Pełnomocnictwo do reprezentowania inwestora (jeżeli inwestora reprezentuje inny podmiot)

11) DOKUMENTY WYMAGANE DO ODBIORU ZAPEWNIENIA / WARUNKÓW
TECHNICZNYCH / FAKTURY
 dowód osobisty
 upoważnienie
* odpowiednie zaznaczyć

Za wydanie warunków technicznych na podstawie złożonego wniosku pobierana jest opłata w wysokości 40,30 zł za pierwszą formatkę A4
(l3,80 zł za każdą następną formatkę A4) +23% podatku VAT.
W przypadku wyboru opcji „wysłać na adres”, warunki techniczne zostaną wysłane wraz z fakturą. Wpłata za warunki w kasie
przedsiębiorstwa lub na konto: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Grupa PEKAO S.A. II Oddział Rzeszów 29124026141111000039596242.
Biuro Obsługi Klienta i kasa czynne w godzinach: pon., śr., czw., pt. 7001500, wt. 7001700
Wydanie warunków technicznych w terminie nie dłuższym niż 30 dni zgodnie z §26 ust. Regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Rzeszów (Uchwała Nr L/941/2013 Rady Miasta Rzeszowa z 26 marca 2013).
Wymagania dotyczące zawartości uzgadnianej dokumentacji można pobrać ze strony internetowej MPWiK Sp. z o. o.:
www.mpwik.rzeszow.pl.
UWAGA!
W celu uzyskania informacji dotyczącej odbioru warunków technicznych, należy kontaktować się pod numerami telefonów:
17 85 09 667, 17 85 09 676, 17 85 09 616, 17 85 09 715, 17 85 09 665.
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 Rzeszowie Sp. z o.o.,
z siedzibą w Rzeszowie (35-055), ul. Naruszewicza 18, 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.rzeszow.pl.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby związane z wydawaniem warunków technicznych przyłączenia do
sieci wod-kan.
Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, natomiast niezbędne do realizacji procesu wydawania warunków
technicznych.
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/ pieczątka wnioskodawcy lub inwestora
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