ZAŁĄCZNIK NR 1
Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
35-055 Rzeszów, ul. Naruszewicza 18

Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie
w wodę i/lub odprowadzanie ścieków1)

Załącznik nr 1

A

WNIOSEK PROSIMY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI

Wnioskodawca:
Nazwisko i Imię: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adres zameldowania: ………………….…………………………………………………………………………………………….…………………………….
Adres do korespondencji: ……………………………………………………………………………………………..……………….………………………


Telefon:

E-mail: 
PESEL:

Wnioskodawca oświadcza, że jest2):

właścicielem

współwłaścicielem

zarządcą

najemcą

dzierżawcą

użytkownikiem

(status prawny Wnioskodawcy wobec nieruchomości objętej niniejszym wnioskiem)

Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków1)
dot. nieruchomości położonej w ……………..…………….…. przy ul. ……...…….………………………………………… nr ……….…………
na działkach o nr ……………………………………………………………………………………………... obręb …………………………………..……….
dla której prowadzona jest księga wieczysta nr: .....………………………………………………………………………..………………………..
Wnioskodawca zwraca się z prośbą o zawarcie umowy o zaopatrzenia w wodę i/lub odprowadzania ścieków1)
z dniem ………………………………………………… . Nieruchomość objęta wnioskiem posiada3):



przyłącze wody - prognozowane zużycie wody w ilości ……………………………………………. m³/miesiąc,
opomiarowane wodomierzem głównym4) zlokalizowanym w ………….………………………………………………………
(np. garaż, piwnica, kotłownia, studnia wodomierzowa itp.)

nr …………………………………………………..…………. stan …………………….. m³ z dn. ………………………………………. r.;



przyłącze do kanalizacji sanitarnej - użytkowane od dn. .………………………….……………………… r.5);



zbiornik bezodpływowy/własną oczyszczalnię ścieków1);



własne ujęcie – ilość odprowadzanych ścieków ustalona na podstawie wodomierza:
nr …………………………………………………..…………. stan …………………….. m³ z dn. ………………………………………. r.;



wodomierz odliczający – ilość wody bezpowrotnie zużytej ustalona na podstawie wodomierza:
nr …………………………………………………..…………. stan …………………….. m³ z dn. ………………………………………. r.;

Wnioskodawca okazuje3):

 akt notarialny: notariusz ………………………………………………..…………..……., Rep. A nr ……………………………….…………. z dn. ……………………………………… r.
 wypowiedzenie/protokół zdawczo-odbiorczy1)  pełnomocnictwo do reprezentowania/zawarcia umowy1) w imieniu Wnioskodawcy
 inne dokumenty ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 protokół odbioru przyłącza/y1) nr ……………………………………………………………..………………………………z dnia …………………..…………………………………………..
Oświadczam, iż w nieruchomości objętej niniejszym wnioskiem mieszkam i odprowadzam ścieki wyłącznie bytowe.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych, jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rzeszowie Sp. z o.o., z siedzibą w Rzeszowie (35-055), ul. Naruszewicza 18,
zwanym dalej: „Administratorem”. W sprawie przetwarzanych przez nas danych osobowych, może się Pani/Pan skontaktować z nami za pośrednictwem powołanego Inspektora ochrony
danych, pisząc na adres: iod@mpwik.rzeszow.pl. Przetwarzamy Pani/Pana w celu: niezbędnym do zawarcia oraz wykonania i obsługi umowy, łączącej Panią/Pana z Administratorem;
wykonywania ciążących na nas obowiązków prawnych bądź wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym w zakresie świadczenia usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO; realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora takiego jak ewentualne ustalenia lub dochodzenia
roszczeń/obrony przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do zawarcia umowy oraz obsługi klienta,
w ramach realizacji usług objętych umową. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez cały okres obowiązywania umowy, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym
przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Pani/Pana dane osobowe przekazywać będziemy do firm obsługujących nas w zakresie teleinformatycznym, prawnym
oraz uprawnionych do dostępu do nich na podstawie przepisów prawa, jak również do innych osób składających wnioski o przyłączenie do sieci, o ile zachodzić będzie interes
w udostępnieniu im danych. Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do swoich danych osobowych – w tym uzyskania ich kopii; sprostowania danych; usunięcia danych; sprzeciwu wobec
przetwarzania danych przetwarzanych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu; przenoszenia danych – w zakresie danych przekazanych nam w celu realizacji umowy;
ograniczenia przetwarzania. Ponadto, w związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa urzędu ochrony danych
osobowych.

1) niewłaściwe skreślić
2) właściwe podkreślić
3) właściwe zaznaczyć „X”
4) uzupełnić przy braku protokołu zdawczo-odbiorczego (gdy wodomierz jest zamontowany)
5) brak daty oznacza naliczanie opłat za ścieki od dnia montażu wodomierza

.…………….…………….…………..……………………………………
(data i czytelny podpis Wnioskodawcy)

PONIŻSZE INFORMACJE WYPEŁNIA OSOBA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK 1)

CZĘŚĆ A

➢ Powód zawarcia umowy2):







nowe przyłącze/a (wymagany protokół odbioru MPWiK);
aktualizacja o protokół odbioru MPWiK;
zmiana posiadacza;
teren przyłączony do Rzeszowa;
inny: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

➢ Umówiono2):  montaż
•

 plombowanie śrubunku (np. WBZ)  zakorkowanie przyłącza

na dzień ………………………………………...…….. o godzinie ………….………………………

➢ Dane identyfikujące Wnioskodawcę w bazie danych MPWiK Sp. z o.o. w Rz-wie:
•

nr KONTRAHENTA

………………………………………..

•

nr UMOWY

………………………………………..

•

nr DODATKOWY

………………………………………..

UWAGI:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……..……………………………………………………………………………………………
(data, podpis i pieczątka osoby przyjmującej wniosek)

CZĘŚĆ B

PONIŻSZE INFORMACJE WYPEŁNIA OSOBA WPROWADZAJĄCA DANE DOT. WODOMIERZA/Y
(I DIGITALIZUJĄCA UMOWĘ) DO BAZY DANYCH MPWiK SP. Z O.O. W RZESZOWIE

Dane urządzeń pomiarowych zainstalowanych w nieruchomości
do informatycznej bazy MPWiK Sp. z o.o. w Rzeszowie na podstawie2):

Wnioskodawcy

wprowadzone

 Polecenia nr ……………………………………………………………….……..… z dn. ……………………………………. r.
 Protokołu zdawczo-odbiorczego załączonego do niniejszego wniosku.
 Oświadczenia Wnioskodawcy (w treści wniosku).
 Oznaczono na wykazie protokołów z Działu Sieci Wod.-Kan.
UWAGI:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……..……………………………………………………………………………………………
(data, podpis i pieczątka osoby przyjmującej wniosek)
1) wszystkie pola „CZEŚCI A” należy uzupełnić przed przekazaniem wniosku
(z umową i wszystkimi załącznikami) osobie wprowadzającej dane
do bazy MPWiK Sp. z o.o. w Rzeszowie
2) właściwe zaznaczyć „X” (i wypełnić)

ver. 202112071430

