
 

 
NALEŻY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI 

WNIOSEK   

o wydanie / zmianę / aktualizację 1) warunków przyłączenia do sieci:* 

□ wodociągowej 

□ kanalizacji sanitarnej 

 
 

 
……………….. 
Data wniosku * 

 
 
 
 
 

………………..….. 
Pieczęć Kancelaryjna MPWiK  

w Piekarach Śląskich Sp. z o. o. 

 

DANE PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI- INWESTORA 
1. Imię i nazwisko / Nazwa: * 

 
 
 

2. Adres zamieszkania / siedziby podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci: * 
 
 
 

 

DANE PEŁNOMOCNIKA PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI 
3. Imię i nazwisko / Nazwa: ** 

4. Adres do korespondencji: ** 
 

 

SPOSÓB ODBIORU WARUNKÓW/ WEZWANIA DO UZUPEŁNIENIA WNIOSKU/ ODMOWY 
WYDANIA WARUNKÓW 
5.  

□ osobisty   - konieczne podanie nr telefonu kontaktowego: +48 ………………………………….. 

□ ebok –możliwy tylko w przypadku złożenia wniosku przez ebok          

□ ePUAP 
 
□ listowny - adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania/siedziby  
 
     ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

OKREŚLENIE POTRZEB PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI 
6. Informacja o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania nieruchomości: * 

□ budynek mieszkalny jednorodzinny, w tym znajdujący się w zabudowie zagrodowej 

□ inny - określić szczegółowo przeznaczenie i sposób wykorzystania 

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

Definicja pojęć zgodnie z Prawem Budowlanym: 
budynek mieszkalny jednorodzinny – budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, 
stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu 
użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku 
zabudowa  zagrodowa  –  budynki  mieszkalne,  budynki  gospodarcze  lub  inwentarskie  w  rodzinnych  gospodarstwach   rolnych,  hodowlanych  lub  ogrodniczych  oraz w 
gospodarstwach leśnych 



 

 

 

7. Lokalizacja nieruchomości lub obiektu, który ma zostać przyłączony: 

• miejscowość * …………………………………….,  

• ul. * .……………………………………...........................…, nr  ……………..* 

• numer działki * …………………..……………..….,  

• nr księgi wieczystej ………………..………………..…  
 
8. Numer wydanych warunków przyłączenia do sieci wod.-kan. (znak pisma) – dotyczy zmiany lub aktualizacji warunków  

 
l.dz. TT/…………………/………………../……………/……………. z dnia ………………………………r. 

9. Wniosek dotyczy budynku: 

□ istniejącego                               □ projektowanego  

□ innego: rozbudowa/ przebudowa/ zmiana funkcji użytkowej 1) 

10. Zapotrzebowanie na wodę:* 
 

Cele: 
Średniodobowe  

Qdśr [m3/d] 
Maksymalne godzinowe  

Qhmax [m3/h] 
Maksymalne sekundowe  

qs [dm3/s] 

bytowe   X 

technologiczne (przemysłowe)   X 

przeciwpożarowe 

z sieci 
zewnętrznej X X  

wewnętrzne 
na terenie 
nieruchomości 

X X 
 

inne (określić jakie) 
……………………………………………….. 

   
 

11. Ilość odprowadzanych ścieków:* 
 

Ścieki: Maksymalne dobowe Qdśr [m3/d] 

bytowe  

przemysłowe  
 

12. Wielkość ładunku zanieczyszczeń:* 
 

□ Oświadczam, że odprowadzane ścieki bytowe 
/przemysłowe nie będą zawierać większego ładunku 
zanieczyszczeń niż parametry określone w punkcie 13 
wniosku 
 
□ Oświadczam, że odprowadzane ścieki bytowe 
/przemysłowe będą zawierać większy ładunek 
zanieczyszczeń niż parametry określone w punkcie 13 
wniosku 

13. Dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach 
wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących 
własność MPWiK w Piekarach Śląskich Sp. z o. o. 
 

Lp. Wskaźniki 
zanieczyszczeń Jednostka Wartość 

1 BZT5 mg O2/l, ≤ 500 
2 ChZT mg O2/l, ≤ 1000 
3 Azot amonowy mg NH4-/l ≤ 100 

4 

Azot azotynowy mg NO2-/l ≤ 1 
z zastrzeżeniem, 
wartości Azotu 

ogólnego 
mg N/l ≤ 100 

5 Fosfor ogólny mg P/l, ≤ 20 

6 Zawiesina 
ogólna mg/l, ≤ 500 

Wielkości stężeń pozostałych parametrów nie będą przekraczać 
wielkości zawartych w obowiązującym Rozporządzeniu Ministra 
Budownictwa z dnia 14.07.2006r. w sprawie realizacji 
obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz 
warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych 
(Dz.U. 2016 poz. 1757 z późn. zm.). 



 

 

 

14. Do wniosku załączam: 

□ Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci oraz innych obiektów i 
sieci uzbrojenia terenu (zaleca się sporządzenie ww. planu zabudowy/szkicu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej 
lub mapie jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w skali 1:500) * 

□ Upoważnienie Inwestora dla Pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej ** 

□ Inne …………………………………………………  
 

15. Dodatkowe informacje: 

□ W przypadku przedsiębiorców wskazać nr NIP/KRS……………………………………. 

 
□ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

□ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
OŚWIADCZENIA 

16. Oświadczenia: 

□ Oświadczam, że zapoznałem/-am się z treścią wniosku o wydanie warunków przyłączenia oraz informacją o przepisach 
dotyczących ochrony danych osobowych - zawartą poniżej* 

□ Oświadczam, że przekażę osobie ubiegającej się o przyłączenie (inwestorowi) szczegóły dotyczące przetwarzania jego danych 
osobowych w imieniu MPWiK w Piekarach Śląskich Sp. z o.o. ** 
 
 

 
 

* pole obowiązkowe 
**  uzupełnić wyłącznie, jeśli wniosek w imieniu inwestora składa ustanowiony pełnomocnik 
1) odpowiednie zaznaczyć/podkreślić 
2) konieczne załączenie upoważnienia  
Pola opcji □ należy zaznaczać znakiem lub            
 
              
 
          Podpis inwestora lub osoby upoważnionej 2) 

 
 
 
INFORMACJE DLA WNIOSKODAWCY: 
1. Wszystkie Wnioski kompletne i złożone skutecznie rozpatrzone zostaną w terminach: 

a. do 21 dni w przypadku budynku mieszkalnego jednorodzinnego, w tym znajdującego się w zabudowie zagrodowej, 
b. do 45 dni w przypadku nieruchomości innych, niż wymienione w ppkt. a. 

2. Za kompletny Wniosek uważa się całkowite wypełnienie obowiązkowych pól druku Wniosku oraz załączenie wymaganych 
załączników. W przypadku złożenia niekompletnego Wniosku, MPWiK w Piekarach Śląskich Sp. z o. o. poinformuje pisemnie 
Wnioskodawcę o potrzebie jego uzupełnienia. 

3. W przypadku Wniosków składanych osobiście w BOK MPWiK w Piekarach Śląskich Sp. z o. o. lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej, 
za datę złożenia wniosku przyjmuje się dzień wpływu Wniosku do Kancelarii MPWiK w Piekarach Śląskich Sp. z o. o. Data złożenia 
Wniosku zostaje potwierdzona zamieszczoną na nim pieczęcią Kancelaryjną MPWiK w Piekarach Śląskich Sp. z o. o. 

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przedsiębiorstwo wodociągowo- kanalizacyjne może przedłużyć terminy określone w pkt 
1 powyżej, o kolejne 21 lub 45 dni, po uprzednim zawiadomieniu podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci z podaniem 
uzasadnienia przyczyn tego przedłużenia. 

5. Do terminów przewidzianych na wydanie warunków przyłączenia nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do 
dokonania określonych czynności, terminów na uzupełnienie wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, okresów innych 
opóźnień spowodowanych z winy podmiotu wnioskującego o przyłączenie do sieci albo z przyczyn niezależnych od przedsiębiorstwa 
wodociągowo-kanalizacyjnego. 

6. Warunki przyłączenia do sieci wydane przez przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne są ważne przez okres 2 lat od dnia ich 
wydania zgodnie z art. 19a ust. 7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków (Dz.U. z 2020 r. poz. 471). 

7. Organ regulacyjny- Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w 



 

 

 

Gliwicach rozstrzyga na wniosek strony w drodze decyzji spory w sprawach odmowy przyłączenia do sieci (art. 27e ust 1 pkt 2 Ustawy 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków) 

8. Pola, które nie zostały oznaczone * są dobrowolne do uzupełnienia. Podanie nieobowiązkowych informacji w przedmiotowym wniosku 
jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie tychże danych przez MPWiK w Piekarach Śląskich Sp. z o.o. 

 
 
 

KLAUZULA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) 
informujemy, że:  
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich  

Sp. z o.o. (dalej zwane MPWiK), z siedzibą przy ul. Roździeńskiego 38, 41-946 Piekary Śląskie, strona www: mpwik-piekary.pl, mpwik-
piekary.pl/bip, adres e-mail: mpwik.piekary@mpwik-piekary.pl.  

2. W każdym czasie, w sprawach dotyczących Pana/Pani danych osobowych, może Pan/Pani skontaktować się z Inspektorem Ochrony 
Danych pisząc na adres e-mail rodoinspektor@mpwik-piekary.pl lub na adres siedziby Administratora wskazany powyżej. Jakakolwiek 
zmiana osoby wyznaczonej na Inspektora ochrony danych nie będzie wpływała na wskazane sposoby kontaktu.  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: 
a) wykonania obowiązku prawnego polegającego na wydaniu / zmianie / aktualizacji warunków przyłączenia do sieci kanalizacyjnej 

i/lub wodociągowej, bądź też odmowie ich wydania, w związku z postanowieniami art. 19a ust. 1 – 8 ustawy dnia 7 czerwca 2001 
r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,  

b) realizacji uzasadnionego interesu administratora polegającego na nawiązaniu kontaktu w celu ustalenie terminu osobistego 
odbioru warunków/ wezwania do uzupełnienia wniosku/ odmowy wydania warunków, w trybie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (dotyczy 
wyłącznie numeru telefonu do kontaktu); 

c) ułatwienia administratorowi weryfikacji informacji niezbędnych do wydania/zmiany/ aktualizacji warunków przyłączenia do sieci 
kanalizacyjnej i/lub wodociągowej, na postawie dobrowolne wyrażonej zgody, wyrażonej w trybie art.  6 ust. 1 lit. a RODO (dotyczy 
m.in. numeru księgi wieczystej nieruchomości); 

d) dokonania odbioru przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego, wykonanego zgodnie z wydanymi warunkami, 
w związku z postanowieniami art. 19a ust. 9 ustawy dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
Ponadto dane osobowe przekazane w ramach niniejszego wniosku mogą zostać wykorzystane w celu podjęcia działań prowadzących 
do zawarcia umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w związku z art. 5 ustawy dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu 
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków;  

4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich do sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia danych, jeżeli są one przetwarzane w sposób zautomatyzowany.  

5. Przysługuje Pani/Panu również prawo do żądania usunięcia, jeżeli dane nie są niezbędne do realizacji obowiązku prawnego lub realizacji 
zadania w interesie publicznym. Niemniej jednak, administrator ma prawo odmówić jego realizacji na postawie art. 17 ust. 3 lit. b RODO.  

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.  
7. Ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych os.  Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na 

przetwarzanie, którego dokonano wcześniej. 
8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, umownym lub dobrowolne, w zależności od celu i przesłanki przetwarzania 

wskazanych w ust. 3. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia realizację celów przetwarzania.  
9. Z poszanowaniem poufnego charakteru Pani/Pana danych, w tym stosując mechanizmy minimalizujące liczbę przekazywanych danych 

oraz ograniczając możliwość przekazywania danych o charakterze wrażliwym, Pani/Pana dane mogą być ujawniane podmiotom i 
osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, w tym 7. Organowi regulacyjnemu – Dyrektorowi Regionalnego 
Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gliwicach, operatorowi pocztowemu lub 
kurierowi w celu przekazywania korespondencji papierowej oraz podmiotom przetwarzającym/innym odbiorcom, w szczególności 
odpowiedzialnym za stosowane przez MPWiK technologie informatyczne – tj. m.in. AIUT Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wyczółkowskiego 
113, 44-109 Gliwice, E-MSI SP z o.o. z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 15, 64-300 Nowy Tomyśl, GIGA sp. z o.o. z siedzibą przy ul. 
Kościuszki 229, 40-600 Katowice, Agnat sp. z .o.o z siedzibą przy ul. Gdańskiej 119, 85-022 Bydgoszcz, Salutaris Sp. z o.o. ul. Henryka 
Dulęby 5 40-833 Katowice.  

10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych - Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeśli uzna Pani/Pan, iż przepisy RODO zostały naruszone.  

11. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. Następnie 
Pani/Pana dane osobowe mogą być przechowywane w celach archiwalnych w interesie publicznym, zgodnie z Ustawą z dnia 14 lipca 
1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 
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