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Do Miejskiego Przedsiębiorstwa 

Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. 

w Piekarach Śląskich. 

 

     W N I O S E K 

 

 o zawarcie umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków 

 
Nazwisko i imię / Nazwa…………………………………………………………………….. 

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

Adres zamieszkania / Siedziba………………………………………………………………. 

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

NIP…………………………………………………………………………………………… 

 
Proszę o zawarcie umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków do nieruchomości  

 

położonej przy ul……………………………………………………………………………… 

 

(działka nr ……………………..) 

 

1. Przeznaczenie wody na cele ……………………………. 

 

2. Ilość odprowadzanych ścieków ogółem: ……………….m3/dobę         w tym: 

 

a) ścieki bytowe                        ………………………….m3/dobę 

 

b) ścieki przemysłowe               …………………………m3/dobę 

 

      3.  Charakterystyka techniczna obiektu, do którego doprowadzana będzie woda, z którego   

           odprowadzane będą ścieki: 
          

a ) Powierzchnia użytkowa ……………………m2 

 
               b) Wyposażenia sanitarne: 

 

          -   umywalka ………………….szt. 

 

          -   wanna………………………szt. 

 

          -   natrysk…………………….. szt.  

 

          -   zlewozmywak……………...szt. 

 

          -   ubikacja ……………………szt. 

 

          -   sposób przygotowania ciepłej wody…………………………………………………. 

 

 

Ilość zamieszkałych / zatrudnionych osób ………………………………… 

 

Powierzchnia działki ogółem……………………………………………….m2 
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w tym powierzchnia zabudowy…………………………………………….m2 

 

Powierzchnia terenów zielonych………………………………………….. m2 

 

Proponowany termin rozpoczęcia poboru wody …………………………… 

 

Łącznie zapotrzebowanie wody Q ……………………………………m3/dobę 

 

Z tego w okresie : 

 

a) zimowym ………………….m3/dobę 

 

b) letnim       …………………m3/dobę 

 

         Podpis 

 

 

        ………………………….. 

 

Załącznik: 

Dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości. 

Uwaga! Normy zużycia wody należy przyjąć zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002roku w sprawie określenia przeciętnych norm  

Zużycia wody. (Dz.U nr 8, poz. 10) 

   
KLAUZULA INFORMACYJNA 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informuję, iż: 
1. Administratorem zebranych Pani/Pana danych osobowych, jest Miejskie Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich Sp. z o. o. ul. Roździeńskiego 3841-946 

Piekary Śląskie, zwane dalej „Administratorem”.  
2. W każdym czasie, w sprawach ochrony Pana/Pani danych osobowych może Pan/Pani 

skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych  pisząc na adres: 

rodoinspektor@mpwik-piekary.pl 
3. Celem zbierania danych jest świadczenie usług w zakresie dostawy i odprowadzenia ścieków.  
4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i 

przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz 

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych.)  
5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do świadczenie usług w zakresie dostawy i 

odprowadzenia ścieków . W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe świadczenie 

usług w zakresie dostawy i odprowadzenia ścieków.  
6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. 

Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.  
7.  Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.  
8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego 

lub organizacji międzynarodowej.  
9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowny na 

świadczenie usług w zakresie dostawy i odprowadzenia ścieków.  
  

 Podpis 

 

        ………………………….. 
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