
"MIEJSKI  ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ"
       Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

             ul. Obrońców Pokoju 2a, 58-540 Karpacz 
         tel. 75 76 19 431, 75 76 19 502, fax 75 76 19 217

                      e-mail:sekretariat@mzgk-karpacz.pl        

  .….........................................., …...............201... r. 
Wnioskodawca: 
…………………………………………............. 
(imię i nazwisko/firma) 
…………………………………………............. 
(adres zamieszkania/siedziba)

PESEL………………………………………….
(podmiot nie prowadzący działalności gospodarczej)

NIP.................................................……………..
(podmiot prowadzący działalność gospodarczą)

Tel. kontaktowy ….............................................

e-mail: …...........................................................

Inwestor:
….............................................................................
(imię i nazwisko/firma)
….........................................................................................
(adres zamieszkania/siedziba)

PESEL………………………………………….
(podmiot nie prowadzący działalności gospodarczej)

NIP.................................................……………..
(podmiot prowadzący działalność gospodarczą)

Tel. kontaktowy ….................................................. 

e-mail: …...........................................................

WNIOSEK 

o  zapewnienie dostawy wody i/lub odprowadzenia ścieków oraz określenie warunków przyłączenia, w zakresie 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi i zbiorowym odprowadzeniu ścieków.

1.Wnoszę o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci *: 

□  wodociągowej □   kanalizacji sanitarnej

dla: 
□  projektowanego, □  istniejącego obiektu      □  rozbudowa, nadbudowa istniejącego obiektu: 
□  zabudowa jednorodzinna 
□  zabudowa wielorodzinna 
□  zabudowa usługowa (określić rodzaj)…………………………………………………………………………………... 
□  zabudowa produkcyjna (określić rodzaj)………………………………………………………………………………...  
□  inny....................................................................................................................................................................................
położonej(ego)w Karpaczu przy ul.…………………………………................................................................. działka Nr 
……………....................……..., obręb..................., dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Jeleniej Górze 
prowadzi księgę wieczystą KW Nr …..................................................................................

2. Określenie tytułu prawnego do korzystania z nieruchomości: 
…............................................................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................................................

3. Zapotrzebowanie na wodę przeznaczonej do spożycia przez ludzi :
3.1. Przewidywane max. zużycia …........m³/dobę, max chwilowe zużycie …........ …... m³/h ................... l/s            

4. Ilość i rodzaj odprowadzanych ścieków: 
4.1.Bytowe ………………...............… m³/dobę
- BZT5 ….............................................. mg O2/l 
- CHZT ................................................. mg O2/l  
- zawiesina ogólna ….............................ml/dm³
- azot ogólny  ….....................................mg/dm³
- fosfor ogólny.... .…..............................mg/dm³
- odczyn pH …………………………...

4.2. Komunalne (bytowe + przemysłowe) ……………........…… m³/dobę
- BZT5 ….............................................. mg O2/l 
- CHZT ................................................. mg O2/l 
- zawiesina ogólna ….............................ml/dm³
- azot ogólny  ….....................................mg/dm³

* prawidłowe zakreślić
- fosfor ogólny.... .…..............................mg/dm³

Zarejestrowano pod numerem KRS
0000480921 w Sądzie Rejonowym dla

Wrocławia -Fabrycznej we Wrocławiu IX
Wydział Gospodarczy KRS, gdzie

przechowywana jest dokumentacja Spółki.

NIP: 611-273-20-94,
 REGON 022269127

Nr rachunku bankowego:PKO BP S.A.
63 1020 2124 0000 8002 0159 4266
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- odczyn pH …………………………...
- Azot amonowy …......................……..mg/dm³

4.3. Przemysłowe (w tym wody basenowe) ….............................. m³/dobę
- BZT5 ….............................................. mg O2/l 
- CHZT ................................................. mg O2/l 
- zawiesina ogólna ….............................ml/dm³
- azot ogólny  ….....................................mg/dm³
- fosfor ogólny.... .…..............................mg/dm³
- odczyn pH …………………………...
- Azot amonowy….......…...........………mg/dm³

5. Rodzaj, elementy i parametry instalacji podczyszczania ścieków (dotyczy pkt. 4.2.oraz 4.3.). 
…............................................................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................................................
6. Przewidywany termin rozpoczęcia poboru wody: ….........................................................................................................

7. Przewidywany termin rozpoczęcia odprowadzania ścieków: ….......................................................................................

Informujemy, że: 
1) Administratorem danych osobowych jest Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. z siedzibą w Karpaczu. 
Dane przetwarzane będą w celu realizacji niniejszego wniosku na usługę;
2) Podmiot, którego dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania; 
3) Podanie danych jest dobrowolne ale konieczne do realizacji niniejszego wniosku. 

Uwaga! 
Wniosek należy wypełnić czytelnie – zalecamy drukowanymi literami. 
Wniosek nieczytelny, nieprawidłowo wypełniony lub niekompletny (brak wymaganych załączników) będzie zwrócony 
wnioskodawcy celem uzupełnienia.
Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. z siedzibą w Karpaczu – zabrania montażu i stosowania  w 
wewnętrznych instalacjach kanalizacyjnych rozdrabniaczy odpadów organicznych – młynków.

Załączniki: 

1. Aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, której dotyczy wniosek – do wglądu.
2. Upoważnienie właściciela-inwestora dla pełnomocnika.
3. 2 egz aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500 z zaznaczoną lokalizacją  działki  budowlanej i     
projektowanego/istniejącego  obiektu budowlanego.            
4. Pełna charakterystyka obiektu, wraz ze szczegółową gospodarką ściekową.
5. Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych

Odbiór warunków *:
□  osobiście
□  pocztą

W przypadku nieodebrania do……………..dnia od złożenia wniosku, warunki zostaną przekazane drogą pocztową

…………………………………………… 
(podpis wnioskodawcy) 

* prawidłowe zakreślić

Zarejestrowano pod numerem KRS
0000480921 w Sądzie Rejonowym dla

Wrocławia -Fabrycznej we Wrocławiu IX
Wydział Gospodarczy KRS, gdzie

przechowywana jest dokumentacja Spółki.
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"MIEJSKI  ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ"
       Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
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Załącznik nr 4    .….........................................., …...............201... r. 

Wnioskodawca: 
…………………………………………............. 
(imię i nazwisko/firma) 
…………………………………………............. 
(adres zamieszkania/siedziba)

PESEL………………………………………….
(podmiot nie prowadzący działalności gospodarczej)

NIP.................................................……………..
(podmiot prowadzący działalność gospodarczą)

Tel. kontaktowy ….............................................

e-mail: …...........................................................
CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

 
Załącznik do wniosku o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci *:

□ wodociągowej □ kanalizacji sanitarnej 

Załącznik do wniosku o zawarcie umowy na *:
 □ dostawę wody □ odprowadzenie ścieków

Adres nieruchomości:…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
Rodzaj inwestycji:………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………….
Ilość i rodzaj punktów czerpalnych w budynku/urządzeń odprowadzających ścieki *:

Urządzenie Umywalka Miska
ustępowa

Pisuar Wanna Natrysk Pralka Zmywarka Inne

Zlewozmywak

Ilość

□ Kawiarnia □ Restauracja □ Kuchnia zbiorowego żywienia □ Basen
□ inne…………………………………………………………………………………………………..

Ilość osób w obiekcie:…………………………...

□ Obiekt posiada własne ujęcie/a wody ujmowanej ze studni głębinowej/ych w ilości: ….... szt. od dnia
…................... o łącznej wydajności …...............m3/h
□ Obiekt nie posiada, □ Obiekt posiada wew. instalację ppoż., ilość punktów czerpalnych …….. szt.

Oświadczenie
Niniejszym oświadczam, że podane wyżej dane są zgodne z prawdą, co potwierdzam własnoręcznym podpisem.

…………………………………………… 
(data, podpis wnioskodawcy) 

* właściwą odpowiedź zaznaczyć

Zarejestrowano pod numerem KRS
0000480921 w Sądzie Rejonowym dla

Wrocławia -Fabrycznej we Wrocławiu IX
Wydział Gospodarczy KRS, gdzie

przechowywana jest dokumentacja Spółki.

NIP: 611-273-20-94,
 REGON 022269127

Nr rachunku bankowego:PKO BP S.A.
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Kapitał zakładowy: 24 402 000,00 zł

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

ul. Obrońców Pokoju 2a, 58-540 Karpacz 



"MIEJSKI  ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ"
       Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

             ul. Obrońców Pokoju 2a, 58-540 Karpacz 
         tel. 75 76 19 431, 75 76 19 502, fax 75 76 19 217

                      e-mail:sekretariat@mzgk-karpacz.pl        

Załącznik nr 5              .….........................................., …...............201... r. 

Wnioskodawca: 
…………………………………………............. 
(imię i nazwisko/firma) 
…………………………………………............. 
(adres zamieszkania/siedziba)

PESEL………………………………………….
(podmiot nie prowadzący działalności gospodarczej)

NIP.................................................……………..
(podmiot prowadzący działalność gospodarczą)

Tel. kontaktowy ….............................................

e-mail: …................................................

OŚWIADCZENIE
 

Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a przez  Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka
z o.o. z siedzibą w Karpaczu, ul. Obrońców Pokoju 2a, że:

1) Administratorem danych osobowych jest Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
z siedzibą w Karpaczu, ul. Obrońców Pokoju 2a;

2) Przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania; 
3) Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne;
4) Podane przeze mnie dana osobowe będą przetwarzane w celu podjęcia przez Miejski Zakład

Gospodarki Komunalnej wszelkich czynności związanych z obsługą umowy na dostawę wody i
odbiór ścieków, a także w celu wypełnienia usprawiedliwionych potrzeb Miejskiego Zakładu.

Wyrażam zgodę na:

a) dokonywanie  przez  Miejski  Zakład  Gospodarki  Komunalnej  Spółka  z  o.o.,  następujących
czynności w zakresie usług dystrybuowanych przez Miejski Zakład: 
         - używanie  telekomunikacyjnych  urządzeń  końcowych  i  automatycznych  systemów  

wywołujących  (w  szczególności  telefonu  i  poczty  elektronicznej)  dla   celu  
wypełnienia usprawiedliwionych potrzeb Miejskiego Zakładu 

  

□  TAK – wyrażam zgodę *,     □  NIE – nie wyrażam zgody *

…………………………………………… 
(data, podpis wnioskodawcy) 

* właściwą odpowiedź zaznaczyć

Zarejestrowano pod numerem KRS
0000480921 w Sądzie Rejonowym dla

Wrocławia -Fabrycznej we Wrocławiu IX
Wydział Gospodarczy KRS, gdzie

przechowywana jest dokumentacja Spółki.

NIP: 611-273-20-94,
 REGON 022269127

Nr rachunku bankowego:PKO BP S.A.
63 1020 2124 0000 8002 0159 4266

Kapitał zakładowy: 24 402 000,00 zł

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

ul. Obrońców Pokoju 2a, 58-540 Karpacz 


