
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZAJI W PIEKARACH ŚLĄSKICH SP. Z O.O.  
UL. ROŹDZIEŃSKIEGO 38 41-946 PIEKARY ŚLĄSKIE 

 
 

                                                                                                                                                  Piekary Śląskie, dn. …………………………………………………………………… 
                                                                                                                                                                                   

 
WNIOSEK 

O ZAWARCIE UMOWY NA DOSTAWĘ WODY I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW 
(Wniosek należy wypełnić drukowanymi literami.) 

 
 

PROSZĘ O ZAWARCIE UMOWY NA: 
 
              DOSTAWĘ WODY 
 
              ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW 
 
              MONTAŻ WODOMIERZA DO CELÓW PODLEWANIA OGRODU 
                 
DO NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ PRZY ULICY  

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

 

IMIĘ I NAZWISKO / NAZWA FIRMY 

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

 

ADRES ZAMIESZKANIA / SIEDZIBA FIRMY, NIP (NIP wpisują tylko przedsiębiorcy)  

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

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

 

NUMER TELEFONU / ADRES E-MAIL 

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

 

PRZEZNACZENIE WODY NA CELE: 

 
            BYTOWE                             BUDOWY                       
 
        PRZECIW POŻAROWE      ilość……………………………………………………………………………..   l/s 
 
        PRZEMYSŁOWE  –  ilość odprowadzanych ścieków: 
 

• ścieki bytowe ………………………….…………………………………………………………………… m3/dobę 

• ścieki przemysłowe ……………………………………………………………………………………… m3/dobę 

• maksymalny przepływ godzinowy ………………………………………..…………………………………… 

 
 

Oświadczam / oświadczamy, iż do czasu zawarcia umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków zobowiązuję / zobowiązujemy się do regulowania 
należności wobec MPWiK w Piekarach Śląskich na podstawie wystawianych faktur.  
 
Oświadczam/oświadczamy, że posiadam/posiadamy tytuł prawny do korzystania z wyżej wymienionej nieruchomości wynikający z: 
 
            prawa własności 

            prawa współwłasności 

            użytkowania wieczystego 

            umowy najmu 

            umowy dzierżawy 

 
NUMER KSIĘGI WIECZYSTEJ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
     Nie posiadam/posiadamy tytułu prawnego do korzystania z wyżej wymienionej nieruchomości. Oświadczam/oświadczamy, że do chwili uzyskania tytułu 
prawnego zobowiązuję/zobowiązujemy się do regulowania wszelkich należności związanych z pobieraniem wody i odprowadzaniem ścieków. 
 

 

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

                                      miejscowość, data                                                                                                                                                    czytelny podpis 

 



MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZAJI W PIEKARACH ŚLĄSKICH SP. Z O.O.  
UL. ROŹDZIEŃSKIEGO 38 41-946 PIEKARY ŚLĄSKIE 
 
 
 

 
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.  

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

                        miejscowość, data                                                                                                                                               czytelny podpis 

 

 

 

PONIŻSZE WYPEŁNIA PRACOWNIK MPWiK W PIEKARACH ŚLĄSKICH 

 

Przedłożono do wglądu: 

            akt notarialny 

            wypis z księgi wieczystej 

            umowa najmu 

            umowy dzierżawy  

          

 

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

                                                                                                                                     Data, podpis, pieczątka przyjmującego 


