
Nowy Targ, dnia……………………………….. 
 

WNIOSEK O WYDANIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH 

PRZYŁĄCZENIA DO MIEJSKIEJ SIECI: 
 

 wodociągowej  

 kanalizacji sanitarnej  

 kanalizacji deszczowej  

 Odbiór warunków technicznych:  

 osobiście odesłać pocztą  

DANE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI DANE PEŁNOMOCNIKA 
   

 Imię i nazwisko/nazwa firmy Imię i nazwisko/nazwa firmy 

    
  Adres Adres 

    
  PESEL/NIP PESEL/NIP 

    
  Telefon kontaktowy Telefon kontaktowy 

     
 

Zwracam się z prośbą o wydanie warunków technicznych przyłączenia do miejskiej sieci dla 

nieruchomości położonej przy ulicy………………………………………………………………….. 
 

działka nr …………………………………………………………………………………….w Nowym Targu. 
 

Nazwa inwestycji:………...……………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………………………………………….   
CEL PRZEZNACZENIA ORAZ ZAPOTRZEBOWANIE WODY 

 
 

Cel 
 Q h max Q d śr 

  

[m
3
/h] [m

3
/d]    

     

 bytowe    

WODA 

    

przemysłowe    
     

 p. poż.    
     

 RODZAJ ORAZ ILOŚĆ ODPROWADZONYCH ŚCIEKÓW  
     

 
Rodzaj 

 Q h max Q d śr 
  

[m
3
/d]    [m

3
/h] 

 bytowe   
     

 przemysłowe   
     

    Pow.[m
2
] 

ŚCIEKI 
    

deszczowe - powierzchnia dachu  
   

 deszczowe – powierzchnia terenów utwardzonych (podać rodzaj powierzchni)  

      
 
 

 
wzorzec z dnia 07.05.2020 r. 



CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA OBIEKTU (PLANOWANA LUB ISTNIEJĄCA) , BĘDĄCEGO 
 

PRZEDMIOTEM PRZYŁĄCZENIA DO SIECI 
 

Ilość 
Obiekt Branża /wielkość produkcji 

osób/miejsc 

 
Gospodarstwo domowe 

 
 

Biuro/Sklep 

 
Zakład produkcyjny (przeróbka 

 
skór, mięsa itp.) 

 
Placówka gastronomiczna (bar, 

 
restauracja itp.) 

 
inne  

 

 

Budowa (stan zaawansowania): projekt/istnieje/stan surowy 
 

Planowany termin wykonania/korzystania z przyłącza 
 

Własne ujęcie wody: jest/planowane/nie ma 
 

(jeśli tak czy jest opomiarowane) 
 

Czy nieruchomość posiada zbiornik bezodpływowy 
 

(szambo)? tak/nie 
 

 

1. Zobowiązuje  się  do  powiadomienia  MZWiK  w  Nowym  Targu  o  wszelkich  zmianach  danych 
zaistniałych   w   trakcie   procesu   inwestycyjnego,   a   także   o   rozpoczęciu   korzystania  
z przyłączy. 

 
2. Informuję, że przedstawione dane są prawdziwe pod rygorem skutków prawnych z Art. 233 par. 1 

Kodeksu Karnego, oraz nie naruszają praw osób trzecich. 
 

3. Inne istotne dane: 

………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

…………………………………………. 
 

Podpis Wnioskodawcy 

Załączniki: 
1. mapa sytuacyjno - wysokościowa z zaznaczoną lokalizacją działki, obiektu. 

 
1. Administrator danych osobowych. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Targu przy ul. Długiej 21. 
2. Cele i podstawy przetwarzania danych. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez MZWiK w celu: 

a. rozpatrzenia niniejszego wniosku (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO*) 
b. wypełnienia obowiązków prawnych nałożonych na MZWIK na podstawie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności w celu wykonywania zadań określonych w Ustawie o zbiorowym 

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz Ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO)) 
c. w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - uzasadnionego interesu administratora danych jakim jest dochodzenie i obrona roszczeń) 

3. Odbiorcy danych. Dane te mogą być udostępniane: 
a. podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa  
b. operatorom pocztowym 
c. Dostęp do danych na podstawie stosownych umów mogą posiadać także dostawcy infrastruktury oraz usług IT, firmy doradcze, zewnętrzni audytorzy przetwarzający dane na zlecenie MZWiK 

4. Okres przechowywania. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany odrębnymi przepisami prawa lecz nie krócej niż 10 lat od zakończenia realizacji umów/czynności zawartych na 
podstawie składanego wniosku. 

5. Dobrowolność / obowiązek podania danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do złożenia niniejszego wniosku. 
6. Prawa z zakresu ochrony danych osobowych. Posiadają Państwo prawo do: 

a. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania  a także do przenoszenia swoich danych 
osobowych;  

b. wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) 
Punkt kontaktowy Wszelkie zapytania oraz oświadczenia w zakresie ww. praw należy kierować pod adres iod@mzwik.nowytarg.pl lub pod adres korespondencyjny administratora: Miejski Zakład Wodociągów i 

Kanalizacji w Nowym Targu sp. z o.o., ul. Długa 21, 34-400 Nowy Targ. 
 
* - RODO - ROZPORZĄDZENIE 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. 

  
 

wzorzec z dnia 07.05.2020 r. 
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