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Sieradz, dn. …..………………….…....
Nr umowy*..………………………………… Nr kontrahenta*.………………………………………
dotyczy nieruchomości zlokalizowanej ……………………………………. nr …………………….
Imię ………………………………….……… Nazwisko ……………………………………………...
Nazwa instytucji**.……………….……………….…………………………………………………….
adres zamieszkania/siedziby**.…….……………………………………………………………..…..
adres do korespondencji …….…………………………………………..……………………………
PESEL ……………………….. REGON**……………………. NIP**.………………………………
tel. kont. ……………………..…......email …………………………………………………………….

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sieradzu
ul. Górka Kłocka 14
98-200 Sieradz
WNIOSEK O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI
wodociągowej i/lub kanalizacyjnej
Proszę o wydanie warunków przyłącza do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej***
dla nieruchomości zlokalizowanej ….………………………………………………………………...
………………………………….……………działka nr……………………………..…………………
1. Przeznaczenie wody na cele………………………………………………………………………
………………………………………..……………w ilości……………………………..……………..
………………………………………….……….…w ilości………………………..…………………..
2. Ilość odprowadzanych ścieków:
a) ścieki bytowe…………………………………………………………….m³/d
b) ścieki przemysłowe……………………………………………………..m³/d
skład ścieków:
BZT5………………………………………………………………………………………………….….
CHZT………………………………………………………………………………………………….….
* - wypełnia MPWiK Sp. z o.o.
** - dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą
*** - właściwe zaznaczyć
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Zawiesina ogólna……………………………………………………………………………………….
Substancje ekstrahujące się eterem……………………………………………………..…………..
Naftowym…………………………………………………………………………………………..……
Azot ogólny………………………………………………………………………………………………
Metale Ciężkie…………………………………………………………………………………………..
pH……………………………………………temperatura……………..………………………………
3. Charakterystyka techniczna obiektu do którego doprowadzana będzie woda z którego
odprowadzane będą ścieki:
a) powierzchnia użytkowa…………………………………………………………………….……….
b) wyposażenie sanitarne:
- umywalka………………………………………………. szt.
- wanna…………………………………………………... szt.
- natrysk………………………………………………….. szt.
- zlewozmywak………………………………………….. szt.
- ubikacja………………………………………………… szt.
- inne……………………………………………………... szt.
- sposób przygotowania ciepłej wody………………….…………………………………..
4. Ilość zamieszkałych/zatrudnionych osób …………………………………………………..…....
5. Powierzchnia działki ogółem……………………………………………………….……………..,
w tym zabudowy………………………… powierzchnia terenów zielonych ………………….…...
6. Proponowany termin rozpoczęcia poboru wody/ odbioru ścieków .…………………….……..
Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez MPWiK Sp. z o.o. w Sieradzu z siedzibą przy ul. Górka Kłocka 14 wyżej
podanych danych osobowych w zarejestrowanym zbiorze danych osobowych o nazwie „klienci/petenci”, w związku z zawarciem
i wykonywaniem umów wchodzących w zakres działalności MPWiK Sp. z o.o. w Sieradzu z zapewnieniem prawa wglądu
do tych danych i ich poprawienia. MPWiK Sp. z o.o. w Sieradzu zapewnia ochronę danych zgodnie z normami Ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami).

…………………………………….
podpis przyjmującego wniosek

………………………………………
podpis składającego wniosek

Załączniki:
1. Dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości.
2. Mapa sytuacyjno - wysokościowa w skali 1:500.
* - wypełnia MPWiK Sp. z o.o.
** - dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą
*** - właściwe zaznaczyć
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