
Bêdzin, dnia ...........................................................

WNIOSEK
O WYDANIE ZAPEWNIENIA DOSTAWY WODY I/LUB ODPROWADZANIA ŒCIEKÓW*

O WYDANIE/ZMIANÊ/AKTUALIZACJÊ WARUNKÓW PRZY£¥CZENIA DO SIECI WOD. - KAN. DLA BUDYNKU 
MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO LUB ZESPO£U BUDYNKÓW ORAZ INNYCH OBIEKTÓW*

Niniejszym wnioskujê o wydanie zapewnienia dostawy wody i/lub odprowadzania œcieków*/ warunków* 
przy³¹czenia do*:
- sieci wodoci¹gowej*
- sieci kanalizacji sanitarnej*

nieruchomoœci po³o¿onej w Bêdzinie, przy ul. ............................................... dzia³ka nr .........................................................  dla:
- projektowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego*

     liczba budynków ......................................................................

     liczba lokali w budynku ............................................................

- projektowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego w iloœci ...........z us³ugami* (okresliæ rodzaj us³ug ) ..................................

- projektowanego zespo³u budynków mieszkalnych w iloœci* ..............................................................................................................

- projektowanego zespo³u budynków mieszkalnych w iloœci ................... z us³ugami* (okreœliæ rodzaj us³ug) .......................................
- projektowanego obiektu us³ugowo-handlowego*/nowo projektowanego obiektu biurowo-magazynowego*
- projektowanego obiektu hali produkcyjnej z zapleczem socjalno-biurowym*
- projektowanego obiektu hali magazynowej z zapleczem socjalno-biurowym*
- projektowanego obiektu stacji paliw*/myjni samochodowej-rêcznej*, automatycznej*/stacji diagnostycznej*

- inne ..................................................................................................................................................................................................

     

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

fax: 32 267-52-27

www.mpwik.bedzin.plDzia³ Techniczny

e-mail: poczta@mpwik.bedzin.pl

Sprawdzono kompletnoœæ dokumentów

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

Miejskie Przedsiêbiorstwo 
Wodoci¹gów i Kanalizacji Sp. z o.o. 
ul. Koœciuszki 140, 42-500 Bêdzin 

 Wnioskodawca - Inwestor

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

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

 (Nazwisko i imiê lub nazwa)

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

 (ulica)

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

 (Kod pocztowy/miejscowoœæ)

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

 (Adres korespondencyjny)

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

 (Numer kontaktowy/adres e-mail-dane dobrowolne)

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

 NIP (nie dotyczy osób fizycznych)

 Pe³nomocnik Inwestora

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

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

 (Nazwisko i imiê lub nazwa)

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

 (ulica)

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

 (Kod pocztowy/miejscowoœæ)

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

 (Adres korespondencyjny)

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

 (Numer kontaktowy/adres e-mail-dane dobrowolne)

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

 NIP (nie dotyczy osób fizycznych)



2. Iloœæ przyborów sanitarnych (szt.):

umywalka .................................... zlew ...................................... wanna ............................ prysznic ............................................

     miska ustêpowa ............................. pisuar ............................... bidet ............................. zawór czerpalny .................................. 

     inne .............................

3. Wymagane ciœnienie wody: ........................................................ [MPa]

4. Iloœæ i jakoœæ odprowadzanych œcieków:**
   - rodzaj odprowadzanych œcieków:
         

               bytowe   
       

               przemys³owe (podaæ rodzaj dzia³alnoœci) ...............................................................................................................................

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

3   - iloœæ odprowadzanych œcieków: Qœrd [m /d]:

               bytowe ..............................................
               
                        przemys³owe ......................................
 
- jakoœæ odprowadzanych œcieków:

Niniejszym oœwiadczam, ¿e wielkoœci stê¿eñ zanieczyszczeñ w œciekach przemys³owych odprowadzanych 
z nieruchomoœci/obiektu nie bêd¹ przekracza³y nastêpuj¹cych wartoœci:
     - BZT5 - ............. mg O2/dm3
     - ChzT5 - ........... mg O2/dm3
     - zawiesina ogólna - .............. mg/dm3
     - fosfor ogólny - ............. mg/dm3
      - azot amonowy - .............. mg/dm3
     - substancje charakterystyczne dla prowadzonej dzia³alnoœci przemys³owej:

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

       

e-mail: poczta@mpwik.bedzin.pl

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

fax: 32 267-52-27

www.mpwik.bedzin.plDzia³ Techniczny

Miejskie Przedsiêbiorstwo 
Wodoci¹gów i Kanalizacji Sp. z o.o. 
ul. Koœciuszki 140, 42-500 Bêdzin 

3Qœrd [m /d]**

Cele bytowe

Cele technologiczne

Cele przeciwpo¿arowe: 
- wewnêtrzne 
- zewnêtrzne

Cele inne (okreœliæ jakie)

3Qhmax [m /h]**

1. Zapotrzebowanie na wodê.

3q [dm /s]***
(wg normy PN-92/B-01706 

nie dotyczy p.po¿) 

Cele technologiczneCele technologiczne

- -



Ponadto w przypadku œcieków przemys³owych oœwiadczam, ¿e wielkoœæ ste¿êñ pozosta³ych parametrów nie bêdzie przekraczaæ 
wielkoœci zawartych w Rozporz¹dzeniu Ministra Budownictwa z dnia 14.07.2006r. w sprawie realizacji obowi¹zków dostawców 
œcieków przemys³owych oraz warunków wprowadzania œcieków do urz¹dzeñ kanalizacyjnych (Dz. U. z 2016r. poz. 1757 z póŸn. zm.). 

4. Planowany termin: 
- rozpoczêcia poboru wody* .................................................................

 - rozpoczêcia odprowadzania œcieków* .................................................................

5. Odbiór:
- osobisty*
- wys³aæ drog¹ pocztow¹ na adres * ....................................................................................................................................................

6. Dodatkowe informacje : ..................................................................................................................................................................

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

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

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

Za³¹czniki:
1. Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, okreœlaj¹cy usytuowanie przy³¹cza w stosunku do istniej¹cej sieci wodoci¹gowej i/lub kanalizacyjnej oraz 
     innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu** - 2 egz.
2. Inne w przypadku posiadania***:
    - projekt zagospodarowania dzia³ki* - 1 egz.
    - projekt/decyzja podzia³u dzia³ki/³ek* - 1 egz.
3. Oœwiadczenie osoby ubiegaj¹cej siê o przy³¹czenie do sieci okreœlaj¹ce stan prawny nieruchomoœci**- 1 egz.
4. Pe³nomocnictwo* - 1 egz.

Bêdzin, dnia ............................................

Miejskie Przedsiêbiorstwo 
Wodoci¹gów i Kanalizacji Sp. z o.o. 
ul. Koœciuszki 140, 42-500 Bêdzin 

* niepotrzebne skreœliæ

e-mail: poczta@mpwik.bedzin.pl

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

fax: 32 267-52-27

www.mpwik.bedzin.plDzia³ Techniczny

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

(Podpis Wnioskodawcy/Inwestora)

** wymagane

pola opcji zaznaczyæ znakiem x

*** nie wymagane



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

Telefony:

Pogotowie wod-kan. 994 (bezp³atny)
Centrala: 32 267 42 18, 32 267 42 19
Dyspozytor: 32 267 60 06 (ca³odobowo) 
Sekretariat: 32 267 52 27 
BOK: 32 267 42 18 wew. 367, 368

KRS:  0000078165
S¹d Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 
Wydzia³ VIII Gospodarczy - KRS

Dane:

Konto bankowe:  CitiBank Handlowy 
65 1030 1159 0000 0000 0258 9000
Kapita³ zak³adowy:
59 103 500,00 z³
e-mail: poczta@mpwik.bedzin.pl 

Miejskie Przedsiêbiorstwo 
Wodoci¹gów i Kanalizacji Sp. z o.o. 
ul. Koœciuszki 140, 42-500 Bêdzin 

KLAUZULA INFORMACYJNA

NA PODSTAWIE ROZPORZ¥DZENIA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH Z DNIA 27.04.2016 ROKU ( RODO) INFORMUJEMY, I¯:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Bêdzinie ul. Koœciuszki 140.

W razie pytañ 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.

Za „dane osobowe” uwa¿a siê informacje dotycz¹ce zidentyfikowanej lub mo¿liwej do zidentyfikowania osoby.

U Administratora wdro¿ono œrodki, aby dane osobowe by³y chronione przed utrat¹, kradzie¿¹, niew³aœciwym u¿yciem i nieautoryzowanym dostêpem, 
ujawnieniem, zmian¹ lub zniszczeniem. Ochronê zapewniaj¹ odpowiednie œrodki techniczne i organizacyjne oraz zasady bezpieczeñstwa.

Pani/Pana dane osobowe bêd¹ przez Administratora przetwarzane w celu rozpatrzenia z³o¿onego pisma/wniosku, realizacji zleconych us³ug, dokonywania 
bie¿¹cych rozliczeñ, przygotowywania dokumentacji technicznej. Pani/Pana dane osobowe bêd¹ przez Administratora przetwarzane:
-  do zawarcia oraz wykonania umowy, której stron¹ Pani/Pan jest, której dane dotycz¹ lub do podjêcia dzia³añ na Pani/Pana ¿¹danie przed zawarciem umowy, na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporz¹dzenia,
- na podstawie zgody osoby, której dane dotycz¹ na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporz¹dzenia (dane dobrowolne numer kontaktowy, adres e-mail),
- w celu wykonywania ci¹¿¹cych na Administratorze obowi¹zków prawnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporz¹dzenia (np. przepisy 
podatkowe/rachunkowe) i/lub wykonywania zadañ realizowanych w interesie publicznym na podstawie art. 6 ust.1 lit. e ogólnego rozporz¹dzenia,
- w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora obejmuj¹cego m.in. zapewnienie komunikacji z podmiotami zewnêtrznymi wobec Spó³ki, 
ewentualne ustalenia lub dochodzenia roszczeñ/obrony przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporz¹dzenia.

Administrator przetwarza dane osobowe, które s¹ mu przekazywane przez Pani¹/Pana podczas korzystania z us³ug Administratora, w tym:
- Osoby, które kontaktuj¹ siê z pracownikami Administratora – zbierane s¹ dane osobowe, gdy osoba fizyczna kontaktuje siê z Administratorem za 
poœrednictwem dostêpnych narzêdzi. Dane, które otrzyma³ Administrator wykorzystywane s¹ w celu odpowiedniego za³atwienia  sprawy. W trakcie wymiany 
wiadomoœci dane osobowe wskazane powy¿ej mog¹ obejmowaæ imiê i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, dane teleadresowe.
- Klienci /Kontrahenci - w celu œwiadczenia us³ug, podpisywania umów, realizacji zleconych us³ug, Administrator zbiera dane osobowe od  
Klientów/Kontrahentów i osób wskazanych do kontaktu. Administrator przetwarza dane w zakresie niezbêdnym do realizacji tych us³ug.  Administrator 
przetwarza dane osobowe w celu œwiadczenia us³ug na rzecz  Klientów/Kontrahentów, jak równie¿ w celu zamawiania i otrzymywania us³ug. Wówczas 
Administrator przetwarza dane w zakresie niezbêdnym do realizacji tych us³ug.
- Kontakty biznesowe – Administrator zbiera i przetwarza dane biznesowe. Dane te obejmuj¹: imiê i nazwisko, s³u¿bowy numer telefonu, adres e-mail, dane 
teleadresowe pracodawcy. 

Przedsiêbiorstwo mo¿e kontaktowaæ siê z Pani¹/Panem telefonicznie/za pomoc¹ poczty elektronicznej, gdy numer telefonu/adres konta mailowego pozyska³o 
bezpoœrednio od Pani/Pana w celu kontaktu b¹dŸ z legalnego Ÿród³a uprawniaj¹cego do kontaktu.

Dostêp do Pani/Pana danych osobowych maj¹ pracownicy Administratora upowa¿nieni do przetwarzania danych osobowych/wspó³pracownicy Administratora 
na podstawie zawartych stosownych umów powierzenia np. na obs³ugê w zakresie IT, oprogramowania. Pani/Pana dane mog¹ zostaæ przekazane uprawnionym 
organom na podstawie obowi¹zuj¹cych przepisów prawa.

Dane osobowe Administrator powierza innym podmiotom tylko wtedy gdy zezwalaj¹ na to przepisy prawa.

Podstawê prawn¹ przetwarzanych przez Administratora danych osobowych stanowi¹ art. 6 ust 1 lit. a, b, c, e, f Rozporz¹dzenia o Ochronie Danych Osobowych 
z dnia  2.04.2016 roku ( RODO) w zale¿noœci od sytuacji.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie bêdzie skutkowa³o brakiem mo¿liwoœci zawarcia umowy czy realizacji us³ugi.

Posiada Pan/Pani prawo ¿¹dania dostêpu do swoich danych osobowych, uzyskania ich kopii, ¿¹dania ich sprostowania, usuniêcia, ograniczenia ich przetwarzania 
a tak¿e prawo do przenoszenia danych, prawo do cofniêcia zgody, przy czym wycofanie zgody nie wp³ywa na zgodnoœæ z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.Przys³uguje Pani/Panu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu – z przyczyn zwi¹zanych z 
Pani/Pana szczególn¹ sytuacj¹ – wobec przetwarzania dotycz¹cych Pani/Pana danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e lub f ogólnego rozporz¹dzenia.

Jednoczeœnie informujemy, i¿ mo¿na wnieœæ skargê do organu nadzorczego Prezesa Urzêdu Ochrony Danych Osobowych.

Pani/Pana dane osobowe nie bêd¹ przekazywane do Pañstw trzecich oraz nie bêd¹ wykorzystywane w procesach automatycznego profilowania.

Dane osobowe bêd¹ wykorzystywane przez okres niezbêdny do realizacji celów opisanych powy¿ej,  przez okres trwania umowy i po jej zakoñczeniu tak d³ugo jak 
wymagaj¹ tego odpowiednie przepisy prawa do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeñ (przedawnienia roszczeñ lub do momentu zakoñczenia 
postêpowañ), zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa, do momentu cofniêcia zgody. 

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

Potwierdzam zapoznanie siê z ww. informacj¹

podpis



OŒWIADCZENIE
OSOBY UBIEGAJ¥CEJ SIÊ O PRZY£¥CZENIE DO SIECI OKREŒLAJ¥CE STAN PRAWNY NIERUCHOMOŒCI

Za³¹cznik nr  .......................... do zlecenia .................................................

Bêdzin, data ..........................................................................................................

1. Dane Inwestora:
a) imiê i nazwisko lub nazwa Inwestora: ......................................................................................................................................................................................................................................................................

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

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

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

(ulica, kod pocztowy, miejscowoœæ)

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

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

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

b) adres zamieszkania lub siedziby: ....................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

(ulica, kod pocztowy, miejscowoœæ)

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

2. Osoba upowa¿niona do z³o¿enia oœwiadczenia w imieniu Inwestora - pe³nomocnik:

- imiê i nazwisko pe³nomocnika:  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

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

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

(ulica, kod pocztowy, miejscowoœæ)

3. Dane nieruchomoœci:

- miejscowoœæ:  .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- numer dzia³ki/ek:  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

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

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

Niniejszym oœwiadczam, ¿e posiadam prawo do dysponowania nieruchomoœci¹ jw. na cele budowlane w zwi¹zku z planowanym
przy³¹czeniem do sieci wod. i/lub kan. wynikaj¹ce z nastêpuj¹cego tytu³u prawnego (w³aœciwe podkreœliæ):
- w³asnoœæ,
- wspó³w³asnoœæ,
- u¿ytkowanie wieczyste,
- trwa³y zarz¹d,
- ograniczone prawo rzeczowe,
- umowa najmu,
- umowa dzier¿awy,
- inne ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Powy¿sze prawo do dysponowania wy¿ej wskazan¹ nieruchomoœci¹ (w pkt. 3) wynika z (w³aœciwe pokreœliæ):
- aktu notarialnego kupna - sprzeda¿y,
- wypisu z Ksiêgi Wieczystej, (podaæ numer Ksiêgi Wieczystej: ................................................)
- postanowienia o nabyciu spadku,
- umowy,
- decyzji,
- inne ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

na dowód czego przedstawiam wy¿ej wymieniony dokument do wgl¹du.

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

(data oraz czytelny podpis Inwestora lub osoby upowa¿nionej do dzia³ania w jego imieniu)

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

(data oraz czytelny podpis Inwestora lub osoby upowa¿nionej do dzia³ania w jego imieniu)
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