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Osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci.
imię i nazwisko – firma

obowiązuje od 25.05.2018 r.

Kraków, dn. 				
INSPEKTOR: 				
(wypełnia MPWiK S.A.)

zamieszkały/siedziba

zarejestrowany (dotyczy przedsiębiorstw)

Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji S.A.
ul. Senatorska 1
30-106 Kraków

telefon kontaktowy

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY PRZYŁĄCZENIOWEJ
Wnoszę o zawarcie umowy przyłączeniowej nieruchomości położonej w Krakowie przy ulicy
											 do*:
sieci wodociągowej
sieci kanalizacji sanitarnej
sieci kanalizacji ogólnospławnej
Informuję, że otrzymałem(-am) warunki przyłączenia nieruchomości l.inst. 						
W załączeniu przedkładam*:
plan sytuacyjny przyłącza na kopii aktualnej mapy zasadniczej,
pozwolenie na budowę
zgłoszenie zamiaru wykonania przyłącza,
kserokopię odpisu protokołu narady koordynacyjnej dotyczącej uzgodnienia sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia
terenu (wraz z załącznikiem graficznym),
uwierzytelnioną kserokopię uprawnień budowlanych wykonawcy,
informację, że uprawnienia są złożone w MPWiK S.A.,
dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości,
pisemne zgody właścicieli nieruchomości, zarządcy dróg na wejście w teren celem wykonania przyłącza,
wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków,
w ypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o działalności gospodarczej,
Informuję, że*:
przyłącze wodociągowe
przyłącze kanalizacyjne
zabudowa zestawu wodomierzowego w układzie równoległym
zostanie wykonane do dnia 				
Wykonawca: 													
														
Generalny Wykonawca: 												
														
Kierownik budowy:				 		upr.nr 						
*właściwe zaznaczyć

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie
Adres: ul. Senatorska 1, 30-106 Kraków, Centrala: +48 12 42 42 300, Fax +48 12 42 42 322, Nr alarmowy: 994
e-mail: biuro@mpwik.krakow.pl, www.wodociagi.krakow.pl

STRONA 1/2

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie, ul. Senatorska 1, 30-106 Kraków (MPWiK) informuje, że jest administratorem danych osobowych przekazanych w związku z niniejszym wnioskiem (dane kontaktowe inspektora ochrony danych:
iod.wodociagi@mpwik.krakow.pl). Dane osobowe będą przetwarzane przez MPWiK w zakresie i celu niezbędnym do realizacji przedmiotu wniosku, w tym obowiązków prawnych ciążących na MPWiK, wykonania przez MPWiK zadania realizowanego w interesie
publicznym, zawarcia i wykonania umowy, a także podjęcia przez MPWiK działań przed zawarciem umowy lub w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest jednocześnie niezbędne do podjęcia
przez MPWiK działań związanych z przedmiotem wniosku. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych
i ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych osobowych - poprzez przesłanie swojego żądania na adres: iod.wodociagi@mpwik.krakow.pl, a także prawo do
wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych. Dane osobowe będą
przetwarzane przez okres niezbędny dla wykonania czynności związanych z przedmiotem wniosku oraz okres wykonania umowy,
a także przez okres konieczny w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, chyba że przepisy prawa przewidują dłuższy okres
ich przechowywania. W zakresie określonym prawem, dane mogą być przekazywane operatorom pocztowym, firmom kurierskim,
a także spółkom zależnym MPWiK, podmiotom świadczącym na rzecz MPWiK usługi doradcze, podmiotom zapewniającym obsługę
informatyczną działalności MPWiK oraz archiwom.
Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych dostępnych jest na stronie internetowej MPWiK pod adresem:
www.wodociagi.krakow.pl.
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