
Będzin, dnia ...........................................................

ZLECENIE
O WYDANIE ZAPEWNIENIA DOSTAWY WODY I/LUB ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW*/

WARUNKÓW TECHNICZNYCH*

* niepotrzebne skreślić

Niniejszym zlecam wydanie zapewnienia dostawy wody i/lub odprowadzania ścieków*/ warunków technicznych* 
na podłączenie do:
- sieci wodociągowej*
- sieci kanalizacji sanitarnej*
- sieci kanalizacji deszczowej*

do nieruchomości położonej w Będzinie, przy ul. ............................................... działka nr .........................................................  dla:
- istniejącego budynku*
- istniejącego budynku (planowana rozbudowa, dobudowa itp.)*
- nowo projektowanego budynku w zabudowie jednorodzinnej*/wielorodzinnej*
- nowo projektowanego obiektu usługowo-handlowego*/nowo projektowanego obiektu biurowo-magazynowego*
- nowo projektowanego obiektu hali produkcyjnej z zapleczem socjalno-biurowym*
- nowo projektowanego obiektu hali magazynowej z zapleczem socjalno-biurowym*
- nowo projektowanego obiektu stacji paliw*/myjni samochodowej-ręcznej*, automatycznej*/stacji diagnostycznej*

- inne ..................................................................................................................................................................................................
oraz zobowiązuję się do poniesienia kosztów związanych z niniejszym zleceniem. Nalezność za uzgodnienie ureguluję po 

otrzymaniu faktury. Dane do faktury (nazwa, adres, NIP dla płatnika podatku VAT): ...........................................................................

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

1. Przewidywane zapotrzebowanie wody na cele:

3     socjalno-bytowe   ............................................................. m /d
     

3     technologiczne     ............................................................. m /d
     

3     przeciwpożarowe ............................................................. m /d
     

3     inne                        ............................................................. m /d

2. Wymagane ciśnienie wody: ........................................................ MPa

3. Rodzaj ścieków odprowadzanych do kanalizacji: sanitarne*/przemysłowe*

34. Przewidywana ilość odprowadzanych ścieków sanitarnych ............................................................. m /d

tel. 32 267-42-18:19 wew. 306, 302

fax: 32 267-52-27

www.mpwik.bedzin.plDział Techniczny

e-mail: poczta@mpwik.bedzin.pl

 Zleceniodawca - Inwestor

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

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

 (Nazwisko i imię lub nazwa)

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

 (ulica)

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

 (Kod pocztowy/miejscowość)

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

 (Adres korespondencyjny)

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

 (Numer kontaktowy-dane dobrowolne)

 Pełnomocnik Inwestora

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

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

 (Nazwisko i imię lub nazwa)

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

 (ulica)

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

 (Kod pocztowy/miejscowość)

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

 (Adres korespondencyjny)

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

 (Numer kontaktowy-dane dobrowolne)

Sprawdzono kompletność dokumentów

.........................................................................................................
(podpis osoby BOK)

Miejskie Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 
ul. Kościuszki 140, 42-500 Będzin 



35. Przewidywana ilość odprowadzanych ścieków przemysłowych ............................................................. m /d

6. Przewidywana ilość odprowadzanych wód opadowych i roztopowych/wód drenażowych ........................................................ l/s

7. Skład ścieków (przemysłowych) odprowadzanych do kanalizacji miejskiej:*

    BZT5   ......................... 

    ChZT   .........................

    zawiesina ogólna .........................

    azot ogólny  .........................

    pH   .........................

    metale ciężkie  .........................

    substancje charakterystyczne dla rodzaju planowanej działanosci przemysłowej:*

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

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

8. Charakterystyka obiektu, do którego dostarczana będzie woda:

 - powierzchnia użytkowa i rodzaj lokali .................................................................................................................................
 

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

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

 - wyposażenie sanitarne obiektów (urządzenia zużywające wodę i odprowadzające ścieki) .................................................
 

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

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

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

9. Proponowany termin rozpoczęcia poboru wody .............................................................................................................................

10. Odbiór uzgodnienia:
- osobisty*
- wysłać drogą pocztową na adres * ....................................................................................................................................................

Uwagi: ...............................................................................................................................................................................................

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

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

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

Załączniki:
1. Mapa zasadnicza w skali 1:1000 lub 1:500 wraz z ewidencją gruntów i budynków (aktualna, nie starsza niż 2 lata) z zaznaczoną działką/posesją będącą 
przedmiotem uzgodnienia (do nabycia w Starostwie Powiatowym w Będzinie - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej 
i Kartograficznej, ul. Krasickiego 17, Będzin) - 2 - egz.* lub
2. Mapa do celów projektowych w skali 1:500 lub 1:1000 (aktualna, nie starsza niż 2 lata) uwierzytelniona przez Starostwo Powiatowe 
w Będzinie - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, ul. Krasickiego 17, Będzin)  - 2 egz.*
3. Plan sytuacyjny - (projekt zagospodarowania działki) w przypadku posiadania - 1 egz.* 
4. Projekt/decyzja podziału działki/ek - 1 egz.*
5. Oświadczenie osoby ubiegającej się o przyłączenie do sieci określające stan prawny nieruchomości - 1 egz.
6. Pełnomocnictwo*

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

(Podpis Zleceniodawcy*/Pełnomocnika*)

* niepotrzebne skreślić

e-mail: poczta@mpwik.bedzin.pl

tel. 32 267-42-18:19 wew. 306, 302

fax: 32 267-52-27

www.mpwik.bedzin.plDział Techniczny

Miejskie Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 
ul. Kościuszki 140, 42-500 Będzin 



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

Potwierdzam zapoznanie się z ww. informacją

podpis

SZANOWNI PAŃSTWO,

W ZWIĄZKU Z WEJŚCIEM W ŻYCIE ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH Z DNIA 27.04.2016 
ROKU (RODO)  INFORMUJEMY, IŻ :

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.        
w Będzinie ul. Kościuszki 140.

W razie pytań w zakresie ochrony danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail: 
iod@mpwik.bedzin.pl lub telefonicznie 32 267 42 18 wew. 378.

Pani/Pana dane osobowe będą przez naszą firmę przetwarzane w celu:

- niezbędnym do zawarcia oraz wykonania umowy, której stroną Pani/Pan jest, której dane dotyczą  lub do podjęcia działań 
na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia, w celu realizacji 
zleconej usługi. 

Dostęp do Pani/Pana danych osobowych mają jedynie upoważnieni pracownicy/współpracownicy Administratora. 

Podanie danych jest dobrowolne jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy czy 
realizacji usługi.

Posiada Pan/Pani prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, uzyskania ich kopii, żądania ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania a także prawo do 
przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody.

Jednocześnie informujemy, iż można wnieść skargę do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do Państw trzecich oraz nie będą wykorzystywane w procesach 
automatycznego profilowania. 

Dane osobowe będą wykorzystywane przez okres niezbędny do realizacji celów opisanych powyżej czyli przez okres trwania 
umowy i po jej zakończeniu tak długo jak wymagają tego odpowiednie przepisy prawa do ustalenia, dochodzenia lub obrony 
roszczeń (przedawnienia roszczeń lub do momentu zakończenia postępowań).

Miejskie Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 
ul. Kościuszki 140, 42-500 Będzin 

NIP:   625-19-54-711 REGON:  273-670-861

Telefony:

Pogotowie wod-kan. 994 (bezpłatny)
Centrala: 32 267 42 18, 32 267 42 19
Dyspozytor: 32 267 60 06 (całodobowo) 
Sekretariat: 32 267 52 27 
DOK: 32 267 42 18 wew. 367, 368

KRS:  0000078165
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 
Wydział VIII Gospodarczy - KRS

Dane:

Konto bankowe:  CitiBank Handlowy 
65 1030 1159 0000 0000 0258 9000

59 103 500,00 zł
e-mail: poczta@mpwik.bedzin.pl 



OŚWIADCZENIE
OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI OKREŚLAJĄCE STAN PRAWNY NIERUCHOMOŚCI

Załącznik nr  .......................... do zlecenia .................................................

Będzin, data ..........................................................................................................

1. Dane Inwestora:
- imię i nazwisko lub nazwa Inwestora: ......................................................................................................................................................................................................................................................................

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

- adres zamieszkania lub siedziby: ....................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

(ulica, kod pocztowy, miejscowość)

- numer PESEL (gdy Inwestorem jest osoba fizyczna): ...................................................................................................................................................................................................................................

- imię i nazwisko lub nazwa Inwestora: ......................................................................................................................................................................................................................................................................

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

- adres zamieszkania lub siedziby: ....................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

(ulica, kod pocztowy, miejscowość)

- numer PESEL (gdy Inwestorem jest osoba fizyczna): ...................................................................................................................................................................................................................................

2. Osoba upoważniona do złożenia oświadczenia w imieniu Inwestora - pełnomocnik:

- imię i nazwisko pełnomocnika:  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

- adres zamieszkania : ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

(ulica, kod pocztowy, miejscowość)

3. Dane nieruchomości:

- miejscowość:  .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- numer działki/ek:  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- ulica:  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- numer domu:  ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- numer lokalu:  ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Niniejszym oświadczam, że posiadam prawo do dysponowania nieruchomością jw. na cele budowlane w związku z planowanym
przyłączeniem do sieci wod. i/lub kan. wynikające z następującego tytułu prawnego (właściwe podkreślić):
- własność,
- współwłasność,
- użytkowanie wieczyste,
- trwały zarząd,
- ograniczone prawo rzeczowe,
- umowa najmu,
- umowa dzierżawy,
- inne ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Powyższe prawo do dysponowania wyżej wskazaną nieruchomością (w pkt. 3) wynika z (właściwe pokreślić):
- aktu notarialnego kupna - sprzedaży,
- wypisu z Księgi Wieczystej,
- postanowienia o nabyciu spadku,
- umowy,
- decyzji,
- inne ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

na dowód czego przedstawiam wyżej wymieniony dokument do wglądu.

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

(data oraz czytelny podpis Inwestora lub osoby upoważnionej do działania w jego imieniu)

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

(data oraz czytelny podpis Inwestora lub osoby upoważnionej do działania w jego imieniu)


