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Wypełnia pracownik Zakładu „WOD-KAN” Sp. z o.o. w Mławie: 

 

Nr odbiorcy…………………………………………………………………………                                          Nr ……………………………………………….. 

 

Data przyjęcia ………………………….. Podpis……………………….……… 

 Załącznik Nr 1 

Wnioskodawca/Pełnomocnik** 

 

 

 

 

 

 

 
DANE DO WNIOSKU O USTALENIE MIEJSCA I WARUNKÓW  

REALIZACJI INWESTYCJI 

Nazwa i adres inwestycji: 

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

............................................................................................................................................................................................ 

Ilość kondygnacji najwyższego obiektu (wysokość zabudowy) …………………………………………………………….... 

Dla budynków mieszkalnych (osiedli mieszkaniowych): ilość mieszkańców …………..…, ilość lokali ………………….... 

ZAPOTRZEBOWANIE WODY Z WODOCIĄGU MIEJSKIEGO / ILOŚĆ ŚCIEKÓW ODPROWADZANYCH  

DO KANALIZACJI MIEJSKIEJ 

Na cele 

Średnie dobowe 

[m
3
/d] 

Max. dobowe 

[m
3
/d] 

Max. godzinowe 

[m
3
/h] 

Woda z własnego  

ujęcia odprowadzana  

do kanalizacji [m
3
/d] 

Cele ppoż.  

[dm
3
/s] 

obecnie docelowo obecnie docelowo obecnie docelowo obecnie docelowo obecnie docelowo 

Socjalno- bytowe         X X 

Technologiczne         X X 

Zapotrzebowanie 

wody ppoż. X X X X X X X X   

Przyjmuję do wiadomości, że: 
1. Administratorem zebranych danych jest Zakład „WOD-KAN” Sp. z o. o. w Mławie, z siedzibą przy ul. Płockiej 106. Dane będą przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.  

o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r, poz. 2135 ze zm.) w celu realizacji i archiwizacji niniejszego wniosku  na usługę. 
2. Dane będą udostępniane jedynie uprawnionym podmiotom, w okolicznościach przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach. 
3. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji niniejszego wniosku. 
 
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zakład „WOD-KAN” Sp. z o. o. w Mławie, z siedzibą przy ul. Płockiej 106 moich danych osobowych podanych powyżej, w celu realizacji  
i archiwizacji niniejszego wniosku. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że mam prawo żądania informacji o zakresie przetwarzania moich danych osobowych, prawo dostępu do treści tych 
danych, uzupełniania, uaktualniania i sprostowania danych, gdy są one niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe. Mam również  prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych 
osobowych w wymienionym celu. 
 

 

 

* zaznaczyć odpowiedni kwadrat;        **  niepotrzebne skreślić 

Mława, dnia ………………………...…. 

 

                                                                                        
…………………………….......................................              Adres do korespondencji             
Nazwisko i imię  lub Nazwa firmy 

……………………………………............................              …………………………….....……………….             
Ulica                                                                                   Ulica 

…………………………….......................................              .………………………………………………. 
Kod pocztowy / Miejscowość                     Kod pocztowy / Miejscowość 

…………………………….......................................               
PESEL / NIP / REGON** 

.……………………………………...……………….. 

Telefon kontaktowy / e-mail 

 

………..…………………………………………………… 
Czytelny podpis wnioskodawcy 


