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

Data ................................ 
Wnioskodawca  

Nazwisko lub nazwa firmy 

Imię /c.d. nazwa firmy 

Adres zamieszkania / siedziba 
Miejscowość Kod Poczta 

Ulica Nr budynku Nr lokalu 

Informacje dodatkowe1 

Telefon NIP ( dot. firm) 

 
Zgłoszenie legalizacji przyłącza wodociągowego /kanalizacyjnego 2 do obiektu: 

Adres nieruchomości, do której wykonano przyłącze 
Miejscowość Kod Poczta 

Ulica Nr posesji 

Nr działki 
 

Obręb 

Rodzaj zabudowy – właściwe zaznaczyć  

  budynek mieszkalny jednorodzinny/bliźniak 2                 budynek mieszkalny wielorodzinny 

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

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

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

 

1. Zgłaszam do legalizacji przyłącze:   

  wodociągowe        kanalizacyjne 

wybudowane: 

  na podstawie projektu budowlanego (nr uzgodnienia: ……………/……………..) 

 bez uzgodnionego projektu budowlanego  

 
2. Jednocześnie oświadczam, że poprzez wyżej wymienione przyłącze:  

 Pobieram wodę z:       miejskiej sieci wodociągowej    ujęcia własnego  

 Odprowadzam ścieki do:    miejskiej sieci kanalizacyjnej    zbiornika bezodpływowego  

W uzupełnieniu informuję, że z wyżej wymienionych przyłączy korzystam od momentu ich wybudowania, 

tj. od dnia ……………………… 
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3. Do wniosku załączam: 

  Geodezyjna mapa powykonawcza przyłącza wod –kan 

  Warunki techniczne 

  Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością  (F-189) 

  Wniosek o dokonanie przeglądu technicznego przyłącza wod-kan (F-49) 

  Inne dokumenty, wnioski, oświadczenia zestawienia, uwagi, itp: 

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

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

 

4. Adnotacje - służbowe. 
 

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

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

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

Zobowiązuje się w terminie nie dłuższym niż 3 miesięcy od dnia złożenia niniejszego wniosku do wykonania na 

własny koszt czynności umożliwiających dokonanie przeglądu technicznego przyłącza 

wodociągowego/kanalizacyjnego2 , pod rygorem odcięcia wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego.  

W szczególności  zobowiązuje się:  

- udokumentować prawidłowe naniesienie przedmiotowego przyłącza wodociągowego lub przyłącza 

kanalizacyjnego na mapę zasadniczą;  

- odkopać miejsca włączenia przyłącza wodociągowego lub przedstawić nagranie z inspekcji telewizyjnej 

(monitoringu) przyłącza kanalizacyjnego utrwalone na nośniku elektronicznym wraz z opisem w przypadku 

wątpliwości, co do właściwego włączenia lub prawidłowego wykonania przyłącza do sieci i  

- wykonać prawidłowe podejście pod wodomierz główny wraz z zamontowaniem zaworu antyskażeniowego 

za zaworem za wodomierzem głównym 

- wykonać wszystkie zalecenia wskazane w warunkach technicznych obowiązujących na obszarze działania 

Spółki   

- przedstawić pozytywny wynik badań bakteriologicznych próbki wody (dotyczy przyłącza wodociągowego);  

- opłacić fakturę obciążeniową za okres 6 miesięcy nielegalnego korzystania z usług Spółki 

      
               

…..............……............................................. 
                                                                                                                                                                           (czytelny podpis wnioskodawcy lub pełnomocnika) 

 

Administratorem Twoich danych osobowych są Miejskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. z siedzibą w Kołobrzegu, przy ul. Artyleryjskiej 3. Twoje 

dane osobowe będą przetwarzane w szczególności w celu wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do umożliwienia świadczenia usługi drogą 

elektroniczną. Dane osobowe będą przetwarzane również w celu zawarcia umowy, określenia możliwości przyłączeniowych do sieci, wydania 

warunków technicznych, przyłączenia do sieci oraz ewidencji punktów odbiorczych. Umożliwiamy spełnienie wszystkich Twoich praw 

wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO, ORODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych), tj. prawo 

dostępu, sprostowania, zapomnienia oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania 

zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych 

osobowych. 

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

określonych zasadach.  

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

                                                                                                                                                                                                 (czytelny podpis wnioskodawcy lub pełnomocnika) 

1 Dane nieobowiązkowe  
2 Niepotrzebne skreślić 

 zaznaczyć właściwe pole  


