Wniosek o zawarcie umowy na odprowadzanie
ścieków opadowych i roztopowych
do kanalizacji ogólnospławnej

D11

Sieradz, dn. …..………………….…....
Nr umowy*..………………………………… Nr kontrahenta*.………………………………………
dotyczy nieruchomości zlokalizowanej …………………………………… nr ……………..……...
Imię ………………………………….……… Nazwisko ……………………………………………...
Nazwa instytucji**.……………….……………….…………………………………………………….
adres zamieszkania/siedziby**.…….……………………………………………………………..…..
adres do korespondencji …….…………………………………………..……………………………
PESEL ……………………….. REGON**……………………. NIP**.………………………………
tel. kont. ……………………..…..... email …………………………………………………………….

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sieradzu
ul. Górka Kłocka 14
98-200 Sieradz
WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY
na odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych z powierzchni zanieczyszczonych
o trwałej nawierzchni do urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu
MPWiK Sp. z o.o. w Sieradzu
Proszę o zawarcie umowy na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących
w posiadaniu MPWiK Sp. z o.o. w Sieradzu ścieków opadowych i roztopowych dla
nieruchomości zlokalizowanej …………………………………………….…………………………,
działka nr:…………………….., obręb ……………………., arkusz mapy ………………………...

Ścieki opadowe i roztopowe wprowadzane są do urządzeń kanalizacyjnych będących
w posiadaniu MPWiK Sp. z o.o.: TAK (wypełnić pkt. 1A) / NIE (wypełnić pkt. 1B)***

* - wypełnia MPWiK Sp. z o.o.
** - dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą
*** - właściwe zaznaczyć
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ścieków opadowych i roztopowych
do kanalizacji ogólnospławnej

D11

1A. Powierzchnia, z której odprowadzane są ścieki opadowe i roztopowe do urządzeń
kanalizacyjnych:
Lp.

Rodzaj powierzchni zanieczyszczonej o trwałej nawierzchni

1

Dachy.

2

Nawierzchnia pokryta asfaltem, betonem, bruki bez spoin i inne szczelne.

3

Nawierzchnia pokryta tłuczniem, bruki ze spoinami i inne.

4

Nawierzchnia żwirowa.

Powierzchnia
2
wm

1B. Sposób zagospodarowania ścieków opadowych i roztopowych na terenie
nieruchomości:.........................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez MPWiK Sp. z o.o. w Sieradzu z siedzibą przy ul. Górka Kłocka 14 wyżej
podanych danych osobowych w zarejestrowanym zbiorze danych osobowych o nazwie „klienci/petenci”, w związku z zawarciem
i wykonywaniem umów wchodzących w zakres działalności MPWiK Sp. z o.o. w Sieradzu z zapewnieniem prawa wglądu
do tych danych i ich poprawienia. MPWiK Sp. z o.o. w Sieradzu zapewnia ochronę danych zgodnie z normami Ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami).

...........................................................
podpis przyjmującego wniosek

.......................................................
podpis składającego wniosek

Załączniki:
1. Dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości.
2. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wpisu do KRS**.
3. Zaświadczenia o nadaniu numeru NIP i numeru REGON**.
* - wypełnia MPWiK Sp. z o.o.
** - dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą
*** - właściwe zaznaczyć
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