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                                                 Nr nabywcy:  ................................. 
WNIOSKODAWCA:                                                  

Imię i nazwisko (Nazwa Przedsiębiorcy):                                                                              

  

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

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

Adres zamieszkania (Siedziba Przedsiębiorcy):  

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

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

PESEL / NIP: .................................................................................................................. 

Adres do korespondencji:  .......................................…………………………………………………………………………………………………………... 
        (Kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu/mieszkania) 

Telefon do kontaktu**: ………………....……..........…………………………   oraz adres e-mail** : 

       

Wniosek ……..……   /………..…….. /…….. 

        Jako Wnioskodawca proszę o zawarcie umowy o: 
 

         zaopatrzenie w wodę  i/lub               odprowadzania ścieków,   
 
dotyczącej nieruchomości położonej pod adresem:  
 
..........................................................................................…….……………………………………………………….………………………………………… 

(miejscowość, nazwę ulicy, numer budynku, lokalu) 

na działce o numerze:  ………………………………………………….. ,                                       zamieszkiwaną przez: ………………… osób(y). 
                          (*nr działki, na której znajduje się nieruchomość)                                                   (*wpisać liczbę osób )                                                                          

Rodzaj obiektu: * ……………………………………………………………………………….…………….………………............................................ 
      (* np. mieszkalny, usługowy, gastronomia, handel, produkcyjny itp.) 

Oświadczam, że posiadam następujący tytuł prawny do korzystania z ww. obiektu:* 
 
...............................................................................................................................…………………………………………………..……………………..… 
          (*np. własność, współwłasność, dzierżawa, najem, użyczenie, użytkowanie, zarząd, nieruchomość o nieuregulowanym obecnie stanie prawnym)  

 
oraz dokument potwierdzający ten tytuł: .…………………………………………………….………..……………………………..……………………..….… 
                                                                (*np. akt notarialny, prawomocne orzeczenie sądu, umowa najmu, dzierżawy, zarządu, wyciąg z ksiąg wieczystych) 
 

Imię i nazwisko osoby lub osób podpisujących tą umowę: ….……………….............……………………………..…………………………..……………. 

Nr protokołu odbioru przyłącza wodociągowego/kanalizacji sanitarnej: ………………………….…………………………………………………………… 

Przeznaczenie dostarczanej wody*: ………………………………………………………….………………………………………….. 
                                                                                                                 (* na cele bytowe, inne) 
Rodzaj odprowadzanych ścieków*: ………………………………………………………………………………………………………. 

   (*na cele bytowe, przemysłowe, inne) 

 
Klauzula informacyjna: 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO), niniejszym informujemy, że: 

Adres e-mail:                             

Do: 

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej – Krośnieński Holding 
Komunalny Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością 
38-400 Krosno, ul. Fredry 12 
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Administratorem Pani/Pana danych osobowych, jest Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o.. Może Pani/Pan skontaktować się z nami pisząc 
na adres: ul. Fredry 12, 38-400 Krosno, lub z powołanym przez nas Inspektorem ochrony danych osobowych, pisząc na adres: 
iod@mpgk.krosno.pl .  
Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w związku z: 

1) realizacją usług w zakresie zaopatrzenia  w wodę i odprowadzania ścieków (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),  
2) nałożonymi na nas obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO – tj. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. 

o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków).  
Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałych przypadkach dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do 
realizacji umowy. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do 3 lat od zakończenia umowy lub do czasu upływu terminu 
przedawnienia zobowiązania podatkowego. Pani/Pana dane osobowe przekazywać będziemy do firm obsługujących nas w zakresie 
teleinformatycznym, prawnym, a  także podmiotom uprawnionym do dostępu do danych, na podstawie przepisów prawa.  
Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do: 

1) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
2) sprostowania (poprawiania) swoich danych; 
3) usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; 
4) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 
5) przenoszenia danych, w zakresie danych przetwarzanych przez Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o. w związku z realizacją umowy; 
6) wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

  

  
 
 
 
Krosno, dnia ...............................................                                            ………..….….................................................................................. 

Potwierdzam powyższym własnoręcznym podpisem  
prawdziwość danych zamieszczonych w tym wniosku 

 
      */   dokonać właściwego wpisu   
   **/ dane dobrowolne 
 

 

 

     
      ……………………………………………………......…….. 
    Pieczątka i podpis pracownika przyjmującego wniosek              
 

 
 

 
 
 
  Poniższą część wniosku wypełnia pracownik Biura Obsługi Klienta MPGK Krosno Sp. z o.o. 

 
 

 

NOTATKA SPORZĄDZONA NA OKOLICZNOŚĆ PRZYJĘCIA WNIOSKU 

 

W związku z przyjęciem w dniu ............................................. niniejszego wniosku o zawarcie umowy na 
świadczenie usług zaopatrzenia w wodę i/lub odprowadzania ścieków potwierdzam zgodność 
wymienionego przez Wnioskodawcę w tym wniosku posiadanego przez niego tytułu prawnego do 
nieruchomości, dla której świadczone będą te usługi w oparciu o okazaną mi przez Wnioskodawcę 
dokumentację:  

.........................................................................................................................................................................................................................  
                                                                                (wymienić jaki to dokument) 

 

 
Krosno, dnia ..............................           ….............……………………………………………………….. 

                          Pieczątka i podpis  
                 pracownika sporządzającego notatkę          


