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

WNIOSEK
O WYKONANIE ODBIORU PRZY£¥CZA WODOCI¥GOWEGO*/KANALIZACJI SANITARNEJ*/

WYKONANIE PRZY£¥CZENIA DO SIECI WODOCI¥GOWEJ*/KANALIZACYJNEJ*/
O ZAWARCIE UMOWY NA DOSTAWÊ WODY*/ODPROWADZANIE ŒCIEKÓW*

1. Niniejszym zg³aszam gotowoœæ rozpoczêcia robót zwi¹zanych z budow¹ przy³¹cza wodoci¹gowego*/ kanalizacji sanitarnej* dla 

nieruchomoœci po³o¿onej w Bêdzinie przy ulicy ......................................................................................................................................................................................................................

na dzia³ce nr ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Typ obiektu: budynek mieszkalny/inne .............................................................................................................................................................................................................................................

Przy³¹cze bêdzie zrealizowane w oparciu o warunki przy³¹czenia nr ...................................................................................................................................................................... 

z dnia * ................................................................................ (których kopiê wraz z planem sytuacyjnym przedk³adam do niniejszego wniosku)/projekt 

wykonawczy uzgodniony przez MPWiK Sp. z o.o. w Bêdzinie pismem nr ....................................................................................................................................................

z dnia ........................................................................................................*

Wykonawca robót: .................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Planowany termin realizacji robót:  ........................................................................................................................................................................................................................................................

2. Zwracam siê z proœb¹ o zawarcie umowy na dostawê wody docelowo*/na cele budowy*/odprowadzanie œcieków* dla posesji 

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

Œcieki z posesji odprowadzane s¹ do: kanalizacji miejskiej*/ zbiornika bezodp³ywowego*/lokalnej biologicznej oczyszczalni
œcieków*.

Œcieki maj¹ charakter bytowy*/przemys³owy*.

Jednoczeœnie oœwiadczam, ¿e uzyska³em wszelkie niezbêdne decyzje administracyjne, zgody oraz uzgodnienia niezbêdne do
prawid³owego wykonania przy³¹cza. 

tel. 32 267-42-18:19 wew. 341 (kierownik); 311 
(bryg.wodoci¹gowa); 366 (bryg. kanalizacyjna)

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

www.mpwik.bedzin.plDzia³ Sieci

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

* niepotrzebne skreœliæ

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

(Inwestor/Wnioskodawca - imiê i nazwisko)

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

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

(adres zamieszkania)

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

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

(adres korespondencyjny)

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

(numer kontaktowy - dane dobrowolne)

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

(znak sprawy)



INFORMACJE DLA INWESTORA:

1. Niniejszy wniosek nale¿y z³o¿yæ w BOK MPWiK Sp. z o.o. w Bêdzinie w terminie min. 14 dni przed planowan¹ dat¹ 
     wybudowania przy³¹cza wodoci¹gowego/kanalizacji sanitarnej.

2. Po z³o¿eniu wniosku a przed dokonaniem odbioru zweryfikowana zostanie zgodnoœæ przed³o¿onego planu sytuacyjnego 
     z wydanymi warunkami technicznymi.

3. W³¹czenie do sieci wodoci¹gowej mo¿e zostaæ wykonane wy³¹cznie przez pracowników MPWiK Sp. z o.o. w Bêdzinie. 
     W³¹czenie do sieci kanalizacyjnej wykonuje Wykonawca robót bezwzglêdnie pod nadzorem przedstawiciela MPWiK Sp. z o.o. 
  w Bêdzinie. Materia³ niezbêdny do wykonania w³¹czenia dostarcza Inwestor, w sytuacji zakupu materia³u przez 
     przedsiêbiorstwo bêdzie on refakturowany.

4. Warunkiem wykonania w³¹czenia do sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej jest:
      - dokonanie odbioru wybudowanego przy³¹cza wodoci¹gowego */ kanalizacji sanitarnej * przez przedstawiciela dzia³u sieci 
        MPWiK Sp. z o.o. w Bêdzinie;
      - przygotowanie miejsca do zamontowania i zaplombowania wodomierza,
      - przygotowanie wykopu w miejscu w³¹czenia do sieci w terminie uzgodnionym z przedstawicielem przedsiêbiorstwa.

5. Termin odbioru przy³¹cza wodoci¹gowego */ kanalizacji sanitarnej * uzgodniæ nale¿y telefonicznie z pracownikami Dzia³u   
     Sieci tut. przedsiêbiorstwa pod numerami telefonów:
       - 32 267 42 18 (19) wew. 311, 341 – dla przy³¹cza wodoci¹gowego
       - 32 267 42 18 (19)  wew. 366, 341 – dla przy³¹cza kanalizacji sanitarnej

6. Protokó³ odbioru robót sporz¹dza przedstawiciel przedsiêbiorstwa po wykonaniu zakoñczeniu wszystkich robót ziemnych     
     i po wykonaniu w³¹czenia.

7. Warunkiem zawarcia umowy na dostawê wody/odbiór œcieków jest podpisanie protoko³u odbioru.

8. Wykonanie w³¹czenia niezgodnie z niniejszymi wytycznymi lub pobór wody/zrzut œcieków bez zawartej umowy wi¹¿e siê 
  z sankcjami przewidzianymi prawem tj.  zgodnie z art. 28 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym 
    odprowadzaniu œcieków (Dz.U.2020.0.2028 t.j). 

Za³¹czniki:
1. Plan sytuacyjny opracowany na aktualnej mapie zasadniczej lub mapie jednostkowej*. 
2. Kopia warunków przy³¹czenia*.
3. Decyzja administracyjna wydawana przez w³aœciciela/zarz¹dcê drogi*.
4. Projekt wykonawczy realizowanego przy³¹cza*.
5. Oœwiadczenie o posiadanym prawie do korzystania z nieruchomoœci – stanowi¹ce integraln¹ czêœæ niniejszego wniosku. 

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

(podpis Inwestora/Wnioskodawcy)

tel. 32 267-42-18:19 wew. 341 (kierownik); 311 
(bryg.wodoci¹gowa); 366 (bryg. kanalizacyjna)

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



OŒWIADCZENIE
O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŒCI¥ NA KTÓREJ ZOSTA£A 

WYBUDOWANA SIEÆ WODOCI¥GOWA I/LUB SIEÆ KANALIZACYJNA

1. Proszê wpisaæ dane Inwestora:

Imiê i nazwisko lub nazwa (firma) Inwestora  ................................................................................................................................................................................................................................

kraj: ............................................................................... województwo: .......................................................................................... powiat:................................................................................................

gmina: ................................................................................ miejscowoœæ: .......................................................................................... ulica:...................................................................................................

nr domu: ..................................................................... nr lokalu: ................................................................................ kod pocztowy: ...................................................................................................

telefon/e-mail (dane dobrowolne): .......................................................................................................................................................................................................................................................

adres do korespondencji (je¿eli jest inny ni¿ adres zamieszkania lub siedziby): ........................................................................................................................................... 

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

Proszê wpisaæ dane osoby upowa¿nionej do z³o¿enia oœwiadczenia w imieniu Inwestora. 
(w przypadku, gdy za Inwestora oœwiadczenie sk³ada jego pe³nomocnik)

Imiê i nazwisko pe³nomocnika  ...................................................................................................................................................................................................................................................................
adres zamieszkania:

kraj: ............................................................................... województwo: .......................................................................................... powiat:................................................................................................

gmina: ................................................................................ miejscowoœæ: .......................................................................................... ulica:...................................................................................................

nr domu: ..................................................................... nr lokalu: ................................................................................ kod pocztowy: ...................................................................................................

telefon/e-mail (dane dobrowolne): .......................................................................................................................................................................................................................................................

adres do korespondencji (je¿eli jest inny ni¿ adres zamieszkania): ........................................................................................................................................................................... 

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

2. Proszê wpisaæ dane nieruchomoœci, na której zosta³o wybudowane przy³¹cze wodoci¹gowe i/lub przy³¹cze kanalizacyjne:

Bêdzin, ulica  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

nr domu: ..................................................................... nr lokalu: ................................................................................ kod pocztowy: ...................................................................................................

tel. 32 267-42-18:19 wew. 341 (kierownik); 311 
(bryg.wodoci¹gowa); 366 (bryg. kanalizacyjna)

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

www.mpwik.bedzin.plDzia³ Sieci

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



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:

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

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

jednostka ewidencyjna/obrêb ewidencyjny/nr dzia³ki ewidencyjnej:..................................................................................................................................................................

tytu³, z którego wynika prawo do dysponowania wy¿ej wskazan¹ nieruchomoœci¹ (przyk³adowo: w³asnoœæ, wspó³w³asnoœæ, 
ograniczone prawo rzeczowe, u¿ytkowanie wieczyste, stosunek zobowi¹zaniowy - umowa najmu, umowa dzier¿awy, etc.:

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

Powy¿sze prawo wynika z:

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

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

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

Data oraz czytelny podpis Inwestora
lub osoby upowa¿nionej do dzia³ania w jego imieniu

tel. 32 267-42-18:19 wew. 341 (kierownik); 311 
(bryg.wodoci¹gowa); 366 (bryg. kanalizacyjna)

fax: 32 267-52-27
e-mail: poczta@mpwik.bedzin.pl
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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 Rozporz¹dzenia 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 zakresie rozpatrzenia zlo¿onego wniosku/pisma w celu:  
- niezbêdnym 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 dobrowolnie podane: numer 
kontaktowy, adres email),
- wype³niania obowi¹zków prawnych ci¹¿¹cych na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporz¹dzenia o ochronie danych 
   osobowych (np. przepisy podatkowe/rachunkowe, przepisy szczególne/sektorowe), 
- 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 danej 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 i/lub 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/biura informacji 
gospodarczej/audytorzy/firmy archiwizuj¹ce dokumenty. 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 Pana/Pani danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. 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, zgodnie z obowi¹zuj¹cym w Spó³ce JRWA, do momentu cofniêcia zgody 
(dotyczy danych dobrowolnych: adresu e-mail/numeru telefonu kontaktowego).  


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5

