
 
Wniosek o wydanie oświadczenia zapewniającego 
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UWAGA: FORMULARZ NALEŻY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI 
 

       "Miejskie Wodociągi i Kanalizacja" Sp. z o.o. 
        ul. Artyleryjska 3, 78 - 100 Kołobrzeg 
        
 

Data ................................ 
Wnioskodawca - właściciel nieruchomości 

Nazwisko lub nazwa firmy 

Imię /c.d. nazwa firmy NIP ( dot. firm) 

Adres zamieszkania / siedziba 
Miejscowośd Kod Poczta 

Ulica Nr budynku Nr lokalu 

Dane kontaktowe 
Telefon 

 

WNIOSEK 
o wydanie oświadczenia zapewniającego możliwośd przyłączenia do sieci wodociągowej/ kanalizacyjnej1 
Adres nieruchomości 

Miejscowośd Kod Poczta 

Ulica Nr posesji 

Nr działek2 Obręb 

Rodzaj planowanej zabudowy – właściwe zaznaczyd  

  budynek mieszkalny jednorodzinny        budynek mieszkalny wielorodzinny 

budynek użyteczności publicznej (rodzaj)………………………………………………………………….. 

zakład usługowy / produkcyjny(rodzaj)…...................................…………………………………….…….. 

inne(rodzaj) ………………………………………………………………………………………….……………………………… 

1. Przewidywane zużycie wody  

Qśr/d............................ m3/d, Qmax/h ............................ m3/h, qppoż. zew................................ l/s 

2. Do wniosku załączam: 

 Plan sytuacyjno – wysokościowy wraz z uzbrojeniem do celów opiniodawczych  
3. Odbiór oświadczenia:    OSOBIŚCIE            ODESŁAD POCZTĄ 

Za wydanie oświadczenia pobierana jest opłata zgodna z obowiązującym cennikiem usług dostępnym  w siedzibie Spółki lub na 

stroniehttp://www.bip.mwik.kolobrzeg.pl/.Należnośd za w/w usługę zostanie uregulowana po otrzymaniu faktury VAT. 
 
Na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.) informuję, że 

administratorem danych osobowych jest Spółka z siedzibą przy ul. Artyleryjskiej 3 w Kołobrzegu, który przetwarza dane w celu realizacji zadao 

ustawowych i statutowych. Administrator danych może przekazad dane osobowe upoważnionym podmiotom na podstawie przepisów prawa. 

Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do uzyskiwania informacji o zasadach przetwarzania, kontroli, poprawiania                              

i zabezpieczania danych w oparciu o art. 32 Ustawy.  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. w Kołobrzegu na wyżej 

określonych zasadach. 

Oświadczam, że zapoznałam(em) się z powyższą informacją. 

………............................................. 
(czytelny podpis Wnioskodawcy) 

                                                 
1 Niepotrzebne skreślid 
2W przypadku zmiany granic geodezyjnych działek (podział lub scalenie) należy wystąpid o ponowne określenie możliwości przyłączenia do sieci. 

http://www.bip.mwik.kolobrzeg.pl/

