
Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie 
w wodę i/lub odprowadzanie ścieków 

Data 
……………………………………………... 

Nr WN 
………………………../…………………… 

 

 

Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. 

Ul. Kosynierów Mirosławskich 1 

66-460 Witnica 
TEL. (95) 7515021  mail: biuro@mzk.witnica.pl 

KRS 0000181576, NIP 5992847712, REGON 211280358 

 

 

 

1. DANE ODBIORCY USŁUG – OSOBY FIZYCZNE 

Wnoszę o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków dla nieruchomości 

zlokalizowanej (adres punktu poboru wody/zrzutu ścieków): 

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

Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Zamieszkała/y: ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adres do korespondencyjny: ………………………………………………………………………………………………………………. 

PESEL: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Telefon kontaktowy: …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres mailowy:……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

2. DANE ODBIORCY USŁUG – ODBIORCY INSTYTUCJONALNI 

Wnoszę o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków dla nieruchomości 

zlokalizowanej (adres punktu poboru wody/zrzutu ścieków): 

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

Pełna nazwa: ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adres głównej siedziby firmy: ……………………………………………………………………………………………………………… 

Adres do korespondencji: ……………………………………………………………………………………………………………………. 

NIP: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

KRS: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Telefon kontaktowy: …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Osoba(y) upoważniona(e) do podpisania umowy: ………………………………………………………………………………. 

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

mailto:biuro@mzk.witnica.pl


3. ZAKRES UMOWY 
Rodzaj świadczenia*: 

 Dostawa wody i odprowadzanie ścieków 

 Tylko dostawa wody 

 Tylko odprowadzanie ścieków 

 Wywóz ścieków (zbiornik bezodpływowy/przydomowa oczyszczalnia) 

 

4. STAN PRZEKAZANIA 

Numer wodomierza ………………………………………………stan……………………….m3 na dzień………………………….. 

 

5. OŚWIADCZENIA I WYMAGANE DOKUMENTY 

Tytuł prawny do nieruchomości**:  

właściciel/współwłaściciel/zarzadca/najemca/dzierżawca/inny…………………………………………………………… 

przewidywany termin rozpoczęcia poboru wody i/lub odprowadzania ścieków …………………………………. 

nieruchomość jest/nie jest** podłączona do sieci wodociągowej będącej w posiadaniu Dostawcy 

nieruchomość jest/nie jest** podłączona do sieci kanalizacyjnej Dostawcy 

nieruchomość jest/nie jest** podłączona do zbiornika bezodpływowego/przydomowej oczyszczalni 

ścieków** 

nieruchomość posiada/nie posiada** własne ujęcie wody (przy potwierdzeniu należy opisać czy 

studnia używana jest tylko i wyłącznie do podlewania terenów zielonych czy też podłączona jest do 

istniejącej instalacji wewnętrznej nieruchomości, czy odprowadzane są z niej ścieki bytowe, 

przemysłowe do kanalizacji miejskiej) 

…………………………………………………………………………………………………………………………

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

 

6. CEL DOSTAWY WODY/ODBIORU ŚCIEKÓW 

 Gospodarstwa domowe 

 Działalność gospodarcza 

Opis działalności, powierzchnia zabudowy: …………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………

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

 Budowa  

 Budynek mieszkalny 

 Pozostałe budynki 

 Inny(określić jaki, np. podlewanie terenów zielonych)………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………… 



Zapotrzebowanie na wodę w m3/m-c …………………………………………………………………………………………………. 

Czy występuje konieczność dodatkowego zapewnienia wody do celów ppoż: 

 Tak – w ilości m3/s ………………………………………………………………………………………………………………….. 

Rodzaj i ilość hydrantów: ……………………………………………………………………………………………………….. 

 Nie występuje ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Rodzaj i ilość odprowadzanych ścieków z posesji w m3/m-c: 

 Ścieki przemysłowe – ilość ……………………………………………………………………………………………………… 

 Ścieki bytowe z gospodarstw domowych – ilość …………………………………………………………………….. 

 Ścieki bytowe z innych obiektów niż gospodarstwa domowe – ilość ………………………………………. 

 

 

Wnioskodawca oświadcza, że: 
1. Działa za zgodą i wiedzą współwłaścicieli. 

2. Podane wyżej dane są zgodne ze stanem faktycznym na dzień złożenia wniosku. 

3. W przypadku zaległości zobowiązuje się do ich uregulowania. 

4. Wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych przez Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z 

o.o. w Witnicy na potrzeby realizacji niniejszego wniosku. 

 

Dokumenty wymagane do zawarcia umowy: 
1. Wniosek o zawarcie umowy. 

2. Akt notarialny (bądź inny dokument z którego wynika prawo Wnioskodawcy do nieruchomości). 

3. Pełnomocnictwo (jeśli umowę zawiera przedstawiciel właściciela). 

4. Odpis z KRS lub Wypis z ewidencji działalności gospodarczej / NIP. 

5. Protokół montażu wodomierza/protokół odbioru końcowego przyłącza/inne potwierdzające 

wykonanie przyłącza zgodnie z przepisami prawa oraz warunkami przyłączenia do sieci. 

 

 

 

 

………………………………………………………………… 
(czytelny podpis Wnioskodawcy) 

 

*właściwe zaznaczyć, **niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 



Zgoda, oświadczenie na wysyłanie faktur drogą elektroniczną 
 
Dane klienta: 
  Nazwa:  …..................................... 
 
  Adres:   …..................................... 
 
    …..................................... 
 
  NIP:                  …..................................... 
 

PESEL:  ……………………………. 
 

 
1. Będąc uprawnionym do reprezentowania podmiotu wskazanego powyżej, zgodnie z art. 106n ust. 1 

ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, wyrażam zgodę na przesyłanie faktur, 

duplikatów tych faktur oraz ich korekt, w formie elektronicznej sporządzanych zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa przez Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. w Witnicy, 

jednocześnie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. (RODO) 6) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w 

niniejszej zgodzie, oświadczeniu w celu w niej określonej.     

2. Zobowiązuję się przyjmować faktury, o których mowa w pkt.1 niniejszego oświadczenia  

w formie papierowej, w przypadku, gdy przeszkody techniczne lub formalne uniemożliwiają przesłanie 

faktur drogą elektroniczną. 

3. Proszę o przesyłanie faktur drogą mailową na podany poniżej adres e-mail. 

Adres e-mail: …..................................................................................................................... 

4. W razie zmiany adresu e-mail zobowiązuję się do pisemnego powiadomienia o nowym adresie. 

5. Oświadczam, że mam świadomość, iż niniejsze oświadczenie może zostać wycofane,  

w następstwie, czego wystawca faktur traci prawo do wystawiania i przesyłania faktur do odbiorcy 

drogą elektroniczną, począwszy od dnia następnego po otrzymaniu powiadomienia o wycofaniu 

akceptacji. 

 
 
 
Data ......................                                               Podpis klienta .......................................... 
 
Zgodę, oświadczenie należy przesłać Pocztą lub dostarczyć osobiście do siedziby MZK Sp. z o.o. w 
Witnicy, ul. Kosynierów Mirosławskich 1. 

 
Klauzula 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) 
informujemy: 
-Administratorem Państwa danych osobowych są Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o., ul. Kosynierów Mirosławskich 1, 66-460 Witnica, biu-
ro@mzk.witnica.pl 
-Jeśli mają Państwo pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych możecie Państwo skontaktować się z Inspektorem 
Ochrony Danych: kontakt listowny na adres Administratora lub email: iod@itmediagroup.pl 
-Administrator danych osobowych przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz na podstawie udzielo-
nej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a), lit. c) i lit. e) RODO. 
-Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązków prawnych; wyłącznie w zakresie i celu określonym w powyższej zgo-
dzie, oświadczeniu 
-W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa powyżej odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: organy i 
podmioty uprawnione w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów obowiązującego prawa; inne podmioty, które na podstawie podpisanych 
stosownych umów przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora. 
-Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej, a po tym czasie przez okres oraz 
w zakresie wymaganym przez przepisy obowiązującego prawa. 
-W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia: prawo dostępu, w tym prawo do uzyskania 
kopii; prawo do żądania poprawiania, sprostowania; prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność 
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; w przypadkach przewidzianych prawem prawo do żądania 
usunięcia, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania. 
-W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do 
organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
-Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem złożenia i rozpatrzenia składanej zgody, oświadczenia. Zgoda, oświadczenie bez 
podanych danych osobowych nie zostanie rozpatrzone. 
-Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą profilowane, nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani 
udostępniane organizacjom międzynarodowym.  
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