Miejskie Wodociągi
i Kanalizacja w Bydgoszczy
– sp. z o.o.
ul. Toruńska 103
85-817 B y d g o s z c z

Wniosek o zawarcie umowy
o zaopatrzenie w wodę
i odprowadzanie ścieków

Pieczątka potwierdzająca wpływ wniosku do MWiK

Biuro Obsługi Klienta
Dane Odbiorcy Usług

Na podstawie art. 6 umowy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. nr 72 poz. 747 ze zm.)

Dane
nieruchomości

ulica, nr:

nr działki:

nr KW:

Imię i nazwisko/Firma
Dane do
umowy

Ulica, nr
Kod pocztowy, miejscowość
PESEL/NIP

Adres do korespondencji
Telefon kontaktowy
Adres e-mail

Posesja podłączona jest bezpośrednio do miejskiej sieci wodociągowej:*
Stan
wodomierza

głównego

ogrodowego

lokalowego

…………………………………. [m3]

……………………………. [m3]

………………………. [m3]

Miejsce lokalizacji wodomierza:*

studnia wodomierzowa

TAK
NIE
Rozliczenie od dnia:
budynek

1. Ścieki sanitarne z posesji odprowadzane są do:*
miejskiej kanalizacji sanitarnej

zbiornika bezodpływowego - szamba

bezpośrednio
poprzez instalację innych użytkowników

2. Wody opadowe lub roztopowe odprowadzane są do kanalizacji deszczowej:*

TAK

NIE

Powierzchnia o trwałej nawierzchni (bez dachów), z której odprowadzane są wody opadowe lub roztopowe

[m2]

Powierzchnia dachów, z której odprowadzane są wody opadowe lub roztopowe

[m2]

Powierzchnia mieszkalna + powierzchnia przynależna

[m2]

Powierzchnia inna niż mieszkalna + powierzchnia przynależna

[m2]

Oświadczam, że jestem:*
właścicielem posesji
współwłaścicielem - udział
zarządcą
najemcą/dzierżawcą
inne ……………………………………………………………………….

Załączniki:*
kserokopia aktu własności
odpis z księgi wieczystej
umowa najmu/dzierżawy
inny dokument potwierdzający stan prawny nieruchomości

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z przygotowaniem i realizacją umowy.
*wybraną odpowiedź prosimy zaznaczyć X

Klauzula informacyjna
Udostępnione przez Państwa dane będą przetwarzane dla celów realizacji i rozliczenia umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków oraz dla realizacji
prawnie uzasadnionego interesu przedsiębiorstwa, jak windykacja należności oraz w celu sprzedaży i marketingu bezpośredniego. Odbiorcami Państwa danych będą
wyłączenie podmioty uprawnione do uzyskania danych oraz firmy, z którymi MWiK ma zawarte stosowne umowy. Dane nie będą podlegały profilowaniu. Przysługuje
Państwu prawo żądania dostępu do danych, ich usunięcia, przenoszenia, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych

………..……….………………

……………………………….……………………………………

Data
Czytelny podpis Odbiorcy Usług
Niniejszy wniosek stanowi podstawę do sporządzenia umowy, która zostanie zawarta po uzupełnieniu wszystkich potrzebnych do jej sporządzenia dokumentów nie
dołączonych w chwili składania wniosku.

