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

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY NA DOSTAWÊ WODY DO CELÓW BUDOWY
z osob¹ fizyczn¹

Za³¹czniki:
1. Oœwiadczenie o posiadanym prawie do korzystania z nieruchomoœci.
2. Mapa zasadnicza do celów opiniodawczych w skali 1:1000 (aktualna, nie starsza ni¿ 2 lata) z zaznaczon¹ posesj¹ bêd¹c¹ przedmiotem zawarcia 
umowy - w celu opracowania za³¹cznika graficznego do umowy okreœlaj¹cego granice eksploatacji (do nabycia w Starostwie Powiatowym 
w Bêdzinie - Wydziale Geodezji i Kartografii, ul. Krasickiego 17, Bêdzin).
3. Pe³nomocnictwo/inny dokument, z którego wynika umocowanie do dzia³ania w imieniu Wnioskodawcy.
4. Protokó³ z wykonania w³¹czenia (wcinki).
5. Szkic polowy.
6. Wspó³rzêdne geodezyjne na p³ycie CD.

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

(Podpis Wnioskodawcy)

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

(Wnioskodawca - imiê i nazwisko)

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

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

(adres zamieszkania)

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

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

(adres korespondencyjny)

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

(numer kontaktowy - dane dobrowolne)

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

(PESEL)

Zwracam siê z proœb¹ o zawarcie umowy na dostawê wody*/odprowadzanie œcieków* dla nieruchomoœci po³o¿onej w Bêdzinie 

przy ul. ............................................................................................................................................................... dzia³ka nr .................................................................................................................................*

Posesja pod³¹czona jest bezpoœrednio do miejskiej sieci wodoci¹gowej: TAK NIE

      

3 Stan pocz¹tkowy wodomierza:  ............................................................................ m
     

 Rozliczenie od dnia: .......................................................................................................... 

 Miejsce lokalizacji wodomierza budynek studzienka wodomierzowa

W przypadku nie dostarczenia powy¿szych za³¹czników wniosek zostanie pozostawiony bez biegu, co oznacza, i¿ umowa nie zostanie zawarta. 
Jednoczeœnie zgodnie z ustaw¹ o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu œcieków z dnia 07.06.2001 (Dz. U. z 2018 r. poz. 
1152) art. 6 ust. 1 dostarczanie wody lub odprowadzenie œcieków odbywa siê na podstawie pisemnej umowy o zaoptrzenie w wodê lub 
odprowadzanie œcieków zawartej miêdzy przedsiêbiorstwem wodoci¹gowo - kanalizacyjnym a odbiorc¹ us³ug. 
Ponadto zgodnie z art. 28 ust. 1 ww. ustawy: Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1 pobiera wodê z urz¹dzeñ 
wodoci¹gowych podlega karze grzywny do 5.000 z³ oraz ust. 4 kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1 wprowadza 
œcieki do urz¹dzeñ kanalizacyjnych podlega karze ograniczenia wolnoœci albo grzywny do 10.000 z³. 

Sprawdzono kompletnoœæ dokumentów 

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

(podpis osoby BOK)

tel. 32 267-42-18:19 wew. 367, 368

fax: 32 267-52-27 e-mail: poczta@mpwik.bedzin.pl

www.mpwik.bedzin.plBiuro 
Obs³ugi Klienta

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

 Planowany termin zakoñczenia budowy: ...........................................................................................................................................



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

W ZWI¥ZKU Z WEJŒCIEM W ̄ YCIE 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 wniosku. 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.

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



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

OŒWIADCZENIE
O POSIADANYM PRAWIE DO KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŒCI

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

(podpis osoby sk³adaj¹cej oœwiadczenie, miejscowoœæ, data)

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

(Wnioskodawca - imiê i nazwisko)

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

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

(adres zamieszkania)

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

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

(adres korespondencyjny)

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

(numer kontaktowy - dane dobrowolne)

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

(PESEL)

Na podstawie przepisów Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu œcieków z dnia 07.06.2001 roku 
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1152), oœwiadczam, ¿e:

1. Posiadam prawo do korzystania z nieruchomoœci, do której ma byæ dostarczana woda lub z której maj¹ byæ 
odprowadzane œcieki, po³o¿onej w:

.......................................................................................................................... przy ul. ...................................................................................................................................................................................................

oznaczonej w ewidencji gruntów jako dzia³ka o nr ewidencyjnym .....................................................................................................................................................................

wynikaj¹ce z tytu³u prawnego (w³aœciwe podkreœliæ):
- w³asnoœci,
- wspó³w³asnoœci,
- u¿ytkowania wieczystego,
- trwa³ego zarz¹du,
- ograniczonego prawa rzeczowego,
- umowy najmu,
- umowy dzier¿awy,
- inne ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. Korzystam z nieruchomoœci o nieuregulowanym stanie prawnym.

Powy¿sze prawo wynika z:

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

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

tel. 32 267-42-18:19 wew. 367, 368

fax: 32 267-52-27 e-mail: poczta@mpwik.bedzin.pl

www.mpwik.bedzin.plBiuro 
Obs³ugi Klienta

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