
                                                                                           

                                                                      

                                                             Miejskie Wodociągi i Kanalizacja  

                                                                              w Bydgoszczy – Sp. z o.o.  

                                                                      ul. Toruńska 103 

                                                                       85-817 BYDGOSZCZ 
                                         

OŚWIADCZENIE 

w zakresie odprowadzania wód opadowych lub roztopowych do miejskiej kanalizacji 

dot. nieruchomości zlokalizowanej 

 

przy ul. ……………………..…………………………, nr ………..., dz. nr ….………………… obręb ………………. 

I. Dane odbiorcy: 

1. Imię Nazwisko ……………………………………………………………….……………………………………… 

2. Adres zamieszkania ……………………….…………………………………………………..…………………… 

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

3. Telefon kontaktowy …………………………….………….… 

4. Nr PESEL…………………………………………………..….      

II. Dane w zakresie wielkości powierzchni utwardzonej, z której odprowadzane są wody opadowe lub roztopowe 
 

 

III. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym oświadczeniu. 

Ponadto oświadczam, że dane zawarte w oświadczeniu są zgodne ze stanem faktycznym i wynikają z posiadanych 
dokumentów bądź z rzeczywistego pomiaru. 

   

                                                                                                                                   

                                                                                                                                          
           Bydgoszcz, dnia  ……………………..                                 ..…………………………………………………..              
                                                                                                  podpis osoby uprawnionej do składania oświadczenia 

      

W przypadku zmiany wielkości powierzchni utwardzonej podanej w niniejszym oświadczeniu fakt ten należy zgłosić do MWiK 
w Bydgoszczy ul. Toruńska 103 w ciągu 14 dni od momentu zaistnienia zmiany. 

 

Spółka zastrzega możliwość dokonywania weryfikacji danych złożonych w niniejszym oświadczeniu pod kątem ich zgodności ze 
stanem faktycznym.  

 

W przypadku posiadania więcej niż jednej nieruchomości, należy wypełnić oświadczenie dla każdej z nich. 
Wzór oświadczenia dostępny jest na naszej stronie internetowej  www.mwik.bydgoszcz.pl  i w punkcie informacyjnym Biura 
Obsługi Klienta. 

    

Niniejsze oświadczenie należy złożyć osobiście w punkcie informacyjnym Biura Obsługi Klienta w siedzibie spółki przy 
ul. Toruńskiej 103, przesłać za pośrednictwem poczty na adres: Biuro Obsługi Klienta MWiK 85-817 BYDGOSZCZ ul. Toruńska 
103 lub pocztą elektroniczną na adres bok@mwik.bydgoszcz.pl. 

     

Szczegółowe Informacje uzyskacie Państwo pod nr tel. 052/5860-603 
 

Przez użyte w oświadczeniu sformułowania rozumie się: 
      - odbiorca – każdy kto korzysta z usług wodociągowo-kanalizacyjnych z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i 

zbiorowego odprowadzania ścieków,   
      - wody opadowe lub roztopowe – wody będące skutkiem opadów atmosferycznych. 
 

Informujemy, że klauzula informacyjna RODO dostępna jest na stronie internetowej www.mwik.bydgoszcz.pl i w siedzibie spółki 
przy ul. Toruńskiej 103  
 

* Dane niezbędne do określenia wielkości powierzchni utwardzonej podlegającej dopłacie dla Gospodarstw Domowych z Urzędu 
Miasta w latach 2017-2019 

lp. Rodzaj powierzchni 
Jednostka  

[m2] 
 

1. 
  

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

roztopowe 

 

 

 
 

 

2. Powierzchnia dachów, z której odprowadzane są wody opadowe lub roztopowe  

3. Powierzchnia użytkowa mieszkaniowa budynku wraz z powierzchnią przynależną *  

4. Powierzchnia użytkowa lokalu/i przeznaczonego/ych na inny cel niż mieszkaniowy *  
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