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1) DANE ZLECENIODAWCY

2) DANE INWESTORA
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3) NR SPRAWY

(DRUKOWANYMI LITERAMI)

NALEŻY WYPEŁNIĆ DANE ZLECENIODAWCY I INWESTORA, JEŻELI INWESTORA
REPREZENTUJE INNY PODMIOT
1a) Imię i nazwisko / pełna nazwa

2a) Imię i nazwisko / pełna nazwa

1b) Adres zamieszkania / siedziba

2b) Adres zamieszkania / siedziba

1c) Kod, miejscowość

2c) Kod, miejscowość

1d) NIP

2d) NIP

1e) Kontakt telefoniczny

2e) Kontakt telefoniczny

4a) Data przyjęcia zlecenia (WOB/SAD)

4b) Data wpłynięcia zlecenia do DRP

5) Odbiór pisma (właściwe zaznaczyć):

□ pl. Starynkiewicza 5
□ ul. Zaruskiego 4
□ wysyłka pocztą
6) ADRES INWESTYCJI (DRUKOWANYMI LITERAMI)
Ulica ........................................................................Nr (budynku, nr ew. działki, obręb)..................................................................
Miasto ........................................… Dzielnica.........................................................................................................................

7) NR WYDANYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH (ZNAK PISMA)

8) ZAKRES ZMIANY WARUNKÓW TECHNICZNYCH
8a)

□ punkt przyłączenia do sieci wodociągowej / kanalizacyjnej (opis na odwrocie)

8b)

□ zmiana właściciela nieruchomości

8c)

□ zapotrzebowanie na wodę

8d)

□ ilość ścieków bytowych

Q = .................. [dm3/s]

8e)

□ ilość ścieków przemysłowych

Q = .................. [dm3/s]

8f)

□ ilość wód opadowych

Q = .................. [dm 3/s]

8g)

□ inne (jakie?)

-

na cele socjalno – bytowe
Q = .................. [dm 3/s]
na cele technologiczne
Q = .................. [dm 3/s]
na cele p.poż. - wewnętrzne Q = .................. [dm 3/s]
na cele p.poż. - zewnętrzne Q = ................... [dm3/s]

* Niepotrzebne skreślić
** Pola oznaczone kolorem szarym – wskazane do wypełnienia, nieobowiązkowe.
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9) TYTUŁ PRAWNY INWESTORA do wyżej wymienionej nieruchomości:

□ własność

□ współwłasność

□ użytkowanie wieczyste

□ dzierżawa

□ brak tytułu prawnego

□ inne (jakie?) ...............................................................................................................................
10) ZAŁĄCZNIKI
10a)

□ pełnomocnictwo do reprezentowania inwestora (jeżeli inwestora reprezentuje inny podmiot)

10b)**

□ aktualna mapa zasadnicza w skali 1:500 lub 1:1000* z zaznaczoną lokalizacją inwestycji

10c)**

□ projekt zagospodarowania terenu – dla projektowanych inwestycji oraz rozbudowy istniejących obiektów

11)** DODATKOWE UWAGI / INNE INFORMACJE

12) Miejscowość

13) Data

14) Podpis/ pieczątka zleceniodawcy albo inwestora

* Niepotrzebne skreślić
** Pola oznaczone kolorem szarym – wskazane do wypełnienia, nieobowiązkowe.
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Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

1. Zgodnie z Rozporządzeniem 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),
informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, przy pl. Starynkiewicza 5. Dane kontaktowe
do Inspektora Ochrony Danych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.:
iodo@mpwik.com.pl
2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego
na administratorze jakim jest realizacja przepisów ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152, z późn. zm.).
3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane bezterminowo jako element dokumentacji technicznej.
4. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane następującym odbiorcom:
1) dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator, w celu utrzymania ciągłości oraz
poprawności działania systemów IT;
2) upoważnionym podmiotom na udokumentowany wniosek.
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych
osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
o ochronie danych osobowych, w tym przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r.
7.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne niemniej jest również warunkiem realizacji
przedmiotowego wniosku. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zmiany
warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej.

* Niepotrzebne skreślić
** Pola oznaczone kolorem szarym – wskazane do wypełnienia, nieobowiązkowe.

