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ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI  
 

WNIOSEK 
o wydanie warunków przyłączenia do sieci  

 

Sierpc, dnia ………………………………… 

 

Miejskie Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Komunalnej 

„EMPEGEK” Sp. z o.o.  

ul. Konstytucji 3 – go Maja 48       

09-200 Sierpc 

 

1. Dane wnioskodawcy: 

Nazwisko i imię wnioskodawcy / nazwa podmiotu* 

…………..……………………………………………………………….…………………………………………………………………… 

…………..……………………………………………………………….…………………………………………………………………… 

Adres zamieszkania / siedziba podmiotu* 

…………..……………………………………………………………….…………………………………………………………………… 

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

telefon………………………………………. , adres e-mail …………………………………………………………………… 

2. Wniosek dotyczy przyłączenia do sieci*: 

 

 wodociągowej 

 kanalizacyjnej 

 wodociągowej i kanalizacyjnej 

 

 

3. Wskazanie lokalizacji nieruchomości lub obiektu, który ma zostać  

przyłączony do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej  

 

miejscowość …………………………..………… ulica …………………………….……….…………………………………  

 

nr domu …………………… nr działki (działek) …………………..……………………………………………………… 

 

4. Informacje o przeznaczeniu i sposobie wykorzystywania nieruchomości lub 

obiektu, który ma zostać przyłączony do sieci*: 

 

 budynek mieszkalny jednorodzinny 

 budynek mieszkalny wielorodzinny 

 lokal usługowy 

 inny ( wymienić ) …………………………………………………………………………………………… 
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5. Określenie dobowego zapotrzebowania na wodę*: 

 

Podział na cele: 
Qśr. doba  

[m3/d] 

Qmax. doba 

[m3/d] 

Qmax. godz. 

[m3/h] 

do celów bytowych    

do celów technologicznych    

do celów przeciwpożarowych    

do innych celów    

 

 

6. Określenie ilości i jakości odprowadzanych ścieków*:  

 

Podział: 
Qśr. doba 

[m3/d] 

Qmax. doba 

[m3/d] 

Qmax. godz. 

[m3/h] 

ścieki bytowe    

ścieki przemysłowe    

 

Jakość odprowadzanych ścieków ( dotyczy ścieków przemysłowych, min. BZT5, ChZT, 

zawiesina ogólna, azot ogólny, fosfor ogólny ): 

 

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

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

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

7. Załączniki*: 

 

 plan zabudowy  

 szkic sytuacyjny określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej 

sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia 

terenu 

 

     * - zaznaczyć właściwe 

 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA - INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administrator danych –  Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej ,,EMPEGEK” Sp. z o.o. ul. 
Konstytucji 3-go Maja 48, 09-200 Sierpc 

2. Dane kontaktowe – z Administratorem można się skontaktować poprzez email: 
empegek.sierpc@shnet.pl lub telefonicznie: 24 275 15 12 

3. Cele i podstawy prawne przetwarzania – Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania 
warunków przyłączenia do sieci wodociągowej/kanalizacyjnej, 
a. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednej lub 

większej liczbie określonych celów,  
b. przetwarzanie jest niezbędne do wydania warunków przyłączenia do sieci wodociągowej/kanalizacyjnej. 

mailto:empegek.sierpc@shnet.pl
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Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej ,,EMPEGEK” Sp. z o.o. w Sierpcu gromadzi Pani/Pana 
dane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa oraz za Pani/Pana zgodą. 
4. Okres przechowywania – Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany przez 

prawo regulujące wskazane formy współpracy 
5. Uprawnienia - Osoba, której dane podlegają przetwarzaniu posiada następujące uprawnienia realizowane 

przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „EMPEGEK” w Sierpcu Sp. z o.o. za pomocą 
dowolnego środka komunikacji: 
a) dostępu do treści swoich danych osobowych (art.15 RODO) przez żądanie udostępnienia lub przesłania 

kopii kompletu jego danych osobowych przetwarzanych przez ww., 
b) żądania sprostowania jego danych osobowych (art.16 RODO) przez wskazanie nieprawidłowych danych 

osobowych, które go dotyczą, 
c) żądania usunięcia jego danych osobowych (art.17 RODO) Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki 

Komunalnej ,,EMPEGEK” Sp. z o.o. ma prawo odmówić usunięcia danych w wypadkach wskazanych  
określonych przez prawo, 

d) żądania ograniczania przetwarzania jego danych osobowych (art.18 RODO) przez wskazanie, które       
dane powinny zostać ograniczone w zakresie przetwarzania, 

e) do przenoszenia jego danych osobowych (art.20 RODO) przez żądanie przygotowania i przekazywania 
przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „EMPEGEK” Sp. z o.o. w Sierpcu, danych 
osobowych przekazywanych mu przez osobę, której dane podlegają przetwarzaniu do samego siebie 
lub do innego administratora w ustrukturyzowanym powszechnie użytkowanym formacie nadającym się 
do odczytu maszynowego, przenoszeniu mogą podlegać jedynie dane uzyskane na podstawie umowy 
lub osobistej zgody, 

f) wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzaniu jego danych osobowych, 

g) do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w dowolnym momencie, bez 
wpływu zgodności z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem 
(art.7 ust.3 RODO) 

h) wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim UE swojego 
zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, w  
przypadku uznania, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO (art.77 ust.1 
RODO). 

6. Informacja o wymogu podania danych - Informujemy, że podanie przez Panią/Pana danych osobowych 
w zakresie jest niezbędne: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, lokalizacja 
nieruchomości przyłączanej do sieci wodociągowej/kanalizacyjnej. 

7. Dobrowolność podawania danych - Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie 
tych danych osobowych, będzie skutkować niemożnością podjęcia pracy/współpracy. Administrator 
przetwarza Pani/Pana dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia 
celu, wydania warunków przyłączenia do sieci wodociągowej/kanalizacyjnej. 

8. Cofnięcie zgody - Osoba, której dane podlegają przetworzeniu ma możliwość cofnięcia udzielonej zgody  na 
przetwarzanie jego danych osobowych w dowolnym momencie, kontaktując się z Miejskim Przedsiębiorstwem 
Gospodarki Komunalnej „EMPEGEK” Sp. z o.o. w Sierpcu za pomocą dowolnego środka komunikacji. Cofnięcie 
zgody jest możliwe wyłącznie w zakresie przetwarzania danych osobowych dokonywanych na podstawie 
wyrażonej zgody. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej ,,EMPEGEK” Sp. z o.o. w Sierpcu jest 
uprawniony do przetwarzania danych osobowych w przypadku wycofania zgody, jeżeli dysponuje inną 
podstawą prawną przetwarzania, wyłącznie w celach objętych tą podstawą prawną. 

9. Prawo skargi - Przysługuje Pani/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO 
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych. Organem właściwym dla ww. skargi jest: Urząd Ochrony 
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

10. Informacje dodatkowe - Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „EMPEGEK” Sp. z o.o. w 
Sierpcu,  informuje, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do krajów trzecich i nie będą 
wykonywane operacje związane z profilowaniem. 

 
Oświadczam, że otrzymałem przedstawioną mi treść informacji Administratora danych osobowych dotyczących 
przetwarzania moich danych osobowych w celu wydania warunków przyłączenia do sieci 
wodociągowej/kanalizacyjnej. Wskazano, kto jest Administratorem moich danych osobowych oraz przyjmuję do 
wiadomości spełnienie obowiązku informacyjnego przez administratora danych osobowych. 

 

 

 
 

…..…………………………………. 

  PODPIS WNIOSKODAWCY 


