MIEJSKIE PRZE DSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
SP. Z O.O. W LĘBORKU
UL.

PIONIERÓW 2, 84- 300 LĘBORK
tel. (0 59) 863 47 71; fax (0 59) 863 47 70

Lębork, ………………..………..

WNIOSEK
o zawarcie umowy o dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków
Wnioskodawca:
Imię i nazwisko/nazwa: .........................................................................................................................
PESEL: .......................................................................................... NIP: ……….……….....................
Adres zamieszkania/siedziby: ...............................................................................................................
Adres do korespondencji: ......................................................................................................................
Telefon kontaktowy: ...............................................e-mail: ..................................................................
Oznaczenie nieruchomości:
Proszę o zawarcie umowy o:

☐ dostarczanie wody

☐ odbiór ścieków

dla nieruchomości położonej w .............................. przy ul. .................................................................
działka nr .................. obręb ………….. księga wieczysta nr …………...............................................
Oświadczam, że przysługuje mi tytuł prawny do w/w nieruchomości:
☐ własność

☐ dzierżawa/najem

☐ nieuregulowany stan prawny

Oświadczam, że wskazana powyżej nieruchomość:
☐ podłączona jest do sieci wodociągowej
☐ podłączona jest do sieci kanalizacyjnej
☐ posiada własne ujęcie wody
☐ wprowadza ścieki do zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków
Cel dostawy wody i zapotrzebowanie w m3/h :
☐ budowlane

☐ bytowe

……………………………………….………………………………………..…
( do 2,5 m3/h,

4m3/h,

6,3 m3/h,

10 m3/h,

16 m3/h,

40 m3/h,

60 m3/h,

150 m3/h)

……………………………………….…………………………………..……..……
( do 2,5 m3/h,

4m3/h,

6,3 m3/h,

10 m3/h,

16 m3/h, 40 m3/h,

60 m3/h,

150 m3/h)

☐ technologiczne ……………………………………….…………………………………..……
( do 2,5 m3/h,

4m3/h,

6,3 m3/h,

10 m3/h,

16 m3/h,

40 m3/h,

60 m3/h,

150 m3/h)

Rodzaj odprowadzanych ścieków:
☐ bytowe
☐ przemysłowe

Nr wodomierza …………………………………… stan………….… na dzień………………………
Nr wodomierza …………………………………… stan……….…… na dzień……………………...

Miejsce (studnia lub pomieszczenie), w którym znajduje się wodomierz główny będzie łatwo
dostępne, umożliwiające odczyt, wymianę wodomierza oraz zabezpieczające go przed zalaniem
wodą, zamarzaniem, zaś zestaw wodomierzowy (tj. wodomierz, konsola wodomierzowa, zawór – 2
szt.) nie zostanie zabudowany w zabudowie trwałej szafkami lub innymi urządzeniami w sposób
uniemożliwiający wykonanie powyższych czynności.
Klauzula informacyjna administratora danych osobowych:
MPWiK informuje, że dane osobowe Odbiorcy podlegają ochronie 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. Administratorem
Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
w Lęborku. Odbiorcy przysługuje prawo dostępu (wglądu) do treści swoich danych oraz ich
poprawiania. Odbiorca wyraża niniejszym zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w
zakresie realizacji przedmiotowego wniosku w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o
zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018r. poz. 1152)

………………………………………
Czytelny podpis wnioskodawcy lub pełnomocnika

Załączniki:
☐ dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości
☐ oświadczenie o władaniu nieruchomością w przypadku nieuregulowanego stanu prawnego
☐ wypis z KRS (dotyczy firm)
☐ zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (dotyczy firm)
☐ inne ………………………………………………………………………
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Przez Wnioskodawcę należy rozumieć: osobę(y) fizyczną(e), osobę prawną lub jednostkę organizacyjną
będącą posiadaczem nieruchomości, albo posiadającą tytuł prawny do nieruchomości, która jest Odbiorcą
usług. NIP podaje tylko osoba lub jednostka prowadząca działalność.

