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Telefon 

kontaktowy: 

           

           
 

WNIOSEK  
O ZAWARCIE UMOWY NA DOSTAWĘ WODY I ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW 

 

W związku z dokonanym:  

 odbiorem instalacji przyłączeniowej wykonanej na podstawie Projektu Technicznego 

i zgodnie z Protokołem odbioru  Nr .................z dnia ........................... ; 

 przejęciem nieruchomości na podstawie Protokołu przekazania z dnia ……………. 

proszę o zawarcie umowy na dostawę wody i odbiór ścieków. 

 

 
1. Wnioskodawca  

 
imię i nazwisko 

 

PESEL            
 

  -     
kod pocztowy miejscowość 

 
ulica nr domu / mieszkania 

 

            Adres do korespondencji /  jak wyżej* 

 

  -     
kod pocztowy miejscowość 

 
                                                    ulica nr domu / mieszkania 

 

2. Nazwa obiektu i adres  

  

nazwa obiektu ulica  i nr domu lub działki 

 
 

3. Określenie tytułu prawnego obiektu/nieruchomości 

Oświadczam, że jestem właścicielem/ współwłaścicielem / najemcą /dzierżawcą / użytkownikiem / 

wynikającym z umów / inne:  ……………………………………  wyżej  wymienionej nieruchomości, na której 

planowana jest inwestycja 

 
4. Rozliczanie 

 

□ zaopatrzenie w wodę  odbywa się z sieci wodociągowej  – podstawą do ustalania ilości odprowadzonych 

ścieków jest ilość ścieków równa ilości pobranej wody, na podstawie wskazań wodomierza zamontowanego 

w pomieszczeniu   ……………………………………. 

□ zaopatrzenie w wodę odbywa się z ujęcia własnego - podstawą do ustalania ilości odprowadzonych ścieków 

jest ryczałt, ustalony z wykorzystaniem norm zużycia wody, o których mowa w Dz.U. z dn. 31.01.2002 r. nr 8 

poz.70. 

Ilość osób zameldowanych w dniu złożenia wniosku: ....................................................... 

□ zaopatrzenie w wodę odbywa się z ujęcia własnego (studnia – hydrofor) – podstawą do ustalania ilości 

odprowadzonych ścieków jest  wskazanie urządzenia pomiarowego zamontowanego w miejscu wskazanym przez 

Spółkę  na przyłączu kanalizacyjnym. 
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Wnioskodawca – Płatnik zobowiązuje się do niezwłocznego, pisemnego zawiadomienia MPGK Sp. Z o.o. w przypadku: 

 

a) zmian własnościowych nieruchomości lub zmian osób korzystających z lokali, które są rozliczane przez spółkę, 

b) zmian technicznych w instalacji wewnętrznej, które mogą mieć wpływ na jakość usług świadczonych przez 

przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne bądź wskazania wodomierza lub urządzenia pomiarowego, 

c) zamiaru zmiany przeznaczenia pomieszczenia, w którym zamontowany jest wodomierz główny, 

d) zerwania plomb na wodomierzu lub urządzeniu pomiarowym bądź zauważeniu ich niesprawności, 

e) zmiany ilości osób zamieszkujących/zatrudnionych przy rozliczaniu ryczałtowym, 

f) zmiany przeznaczenia lokali mających wpływ na treść umowy, 

g) innych okoliczności mających wpływ na sposób rozliczeń i treść umowy. 

 

Oświadczam, że: 

 

 zapoznałem się z obowiązującym Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz Cennikiem usług 

za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków, 

 działam za zgodą i wiedzą współwłaścicieli, 

 podane dane są zgodne ze stanem faktycznym na dzień złożenia wniosku. 

 

 UWAGA:  

 MPGK Spółka z o.o. zastrzega sobie możliwość weryfikacji stanu faktycznego deklarowanego przez Wnioskodawcę we wniosku. 

W przypadku stwierdzenia podania nieprawdziwych danych zastosowanie będą miały przepisy wynikające z Ustawy o zbiorowym 

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 07 czerwca 2001r. (Dz. U. Nr 72 poz. 747 z późniejszymi zmianami). 

                                                                                                                                            
 

 

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

                                                                                                                                                        data i podpis wnioskodawcy           

 

 

Wypełnia Biuro Obsługi Klienta: 
 

 

Wprowadzono do ewidencji dnia         ............................................. 
 

Numer PŁATNIKA   .............................................. 
 

Numer PUNKTU POBORU  .............................................. 
 

Grupa  odbiorców:   .............................................. 

 

Średnie zużycie wody m3/m-c  ..............................................    
              
Klauzula RODO   .............................................. 
 

 

Uwagi: 
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Klauzula informacyjna 

 
  Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, 

informuję że: 
 

1. Administratorem Danych Osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 

Sp. z o.o. w Gorlicach, ul. 11 Listopada 54a, 38–300 Gorlice. 

2.  Inspektorem Ochrony Danych jest Ewelina Grad  tel. 18 353-56-34 wew.12. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z realizacją przedmiotu działalności 

przedsiębiorstwa na podstawie umowy/zlecenia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c i f, a w przypadku 

podania danych fakultatywnych art. 6 ust. 1 lit a, w celu : 

 wydania warunków przyłączenia do sieci wod–kan, i realizacji przyłączy, 

 zawarcia umowy na dostawę wody i odbiór ścieków, 

 wykonania usługi udrożnienia kanalizacji, 

 innych usług świadczonych dla klientów, 

i mogą być udostępniane: 

 operatorowi pocztowemu,  

 organom uprawnionym do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa,  

 dostawcy systemów informatycznych i usług IT,  

 bankom w celu realizacji płatności,  

 podmiotom w celu ewentualnego ustalenia dochodzenia lub obrony roszczeń. 

4. Podanie Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Gorlicach danych 

osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wyżej wymienionych celów. 

5. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo 

do przenoszenia danych. 

6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 

Danych. 

7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu. 

8. Ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych podanych fakultatywnie 

w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej 

cofnięciem. 

9. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą  przez okres: 

 wieczyście–dotyczy wydania warunków przyłączenia do sieci wod–kan i realizacji przyłączy, 

 10 lat od wypowiedzenia umowy, 

 5 lat od wykonania usługi, 

 nie dłużej niż jest to konieczne tj. przez czas określony obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami prawa, 

 w przypadku danych fakultatywnych do czasu wycofania zgody na przetwarzanie takich 

danych.  

 

 

 

 

Gorlice, dnia ……………………………   ………………………………………... 
          - podpis - 

 


