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Imię i Nazwisko/ Nazwa..................................................................                                        Słupca, dn.......................r. 
 
..................................................................................................... 
 
Adres .......................................................................................... 
 
Adres korespondencyjny ............................................................ 
 
Nr telefonu ................................................................................. 
 
PESEL/NIP Firmy ...................................................................... 
 
Seria i nr dowodu osobistego ..................................................... 
 

Wniosek  
o uzgodnienie miejsca lokalizacji wodomierza (podlicznika) 

 
 
Niniejszym zgłaszam wniosek dotyczący uzgodnienia miejsca lokalizacji wodomierza 
(podlicznika) odliczającego wodę bezpowrotnie zużytą na podlewanie ogródka dla posesji przy   
ul. ............................................................................ nr ............... w Słupcy, działka geodezyjna            
nr ......................................................... 
powierzchnia ogródka.........................[m2] 
Akceptuję zasady ustalone przez MZWiK w Słupcy w tym zakresie, wyszczególnione                         
w Załączniku nr 2 (strona nr 3). 
Oświadczam, że woda pobierana za wodomierzem (podlicznikiem) odliczającym, wykorzystywana 
będzie wyłącznie do celów podlewania przydomowych terenów zielonych. 
 
 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku w celu podjęcia działań niezbędnych do przyłączenia 
mojej nieruchomości do sieci, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz 
ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000) oraz zgodnie klauzulą informacyjną załączoną do niniejszego 
wniosku.  

 
Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym wniosku nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam 
własnoręcznym podpisem prawdziwość danych, zamieszczonych powyżej. 
 
Oświadczam, że zapoznałem(-am) się z przedstawioną informacją wynikającą z art. 13 RODO (Załącznik nr 1). 
 
 
 
 
 

............................................................................ 
                                                                                                                 czytelny podpis Wnioskodawcy 
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Załącznik nr 1 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
do przetwarzania danych osobowych 

 
Na podstawie art. 13 ust. 1 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej 
RODO, informuję Pana/Panią, że: 
 
Administratorem Pana/i Danych jest: 
Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji, 62 – 400 Słupca, ul. Zagórowska 26, tel: 63/275 17 60,             
fax: 63/ 274 39 35, adres internetowy: www.mzwikslupca.pl adres poczty elektronicznej: 
biuro@mzwikslupca.pl 
Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych oraz udostępnia jego dane kontaktowe: 
Ewa Galińska, e-mail: inspektor@osdidk.pl , tel: 531 641 425 
 
Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu: 
Przyłączenia nieruchomości do sieci celem realizacji usług świadczonych przez MZWiK w Słupcy                    
tj. zobowiązań wynikających z umów na dostawę wody i odbiór ścieków oraz innych usług realizowanych 
przez MZWiK na rzecz klientów, na podstawie (Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) tj. przetwarzanie jest niezbędne 
do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie 
osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. 
 
Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: 
Dane osobowe pozyskane w toku dotychczasowej współpracy lub pozyskane od Państwa dobrowolnie               
w trakcie nawiązywania współpracy, będą przetwarzane na podstawie Pana/Pani zgody w celach związanych 
z komunikacją pomiędzy Panem/Panią a  administratorem danych i realizacją usług świadczonych przez 
MZWiK w Słupcy. 
 
Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów: 
W razie koniczności dane mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z administratorem przy 
realizacji celu dla którego zostały udostępnione oraz uprawnionym organom 
 
Okres przechowywania danych: 
Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji usług związanych z dostawą wody 
pitnej i odbiorem ścieków oraz komunikacji pomiędzy Panem/Panią a administratorem danych. 
 
Ma Pani/Pan prawo do: 

1.      dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania, 
2.      usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych, 
3.      wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 
4.      przenoszenia danych, 
5.      cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych. 

              
Dane kontaktowe: 
Z administratorem danych można kontaktować się: 

1. pisemnie za pomocą poczt tradycyjnej na adres podany powyżej. 
2. za pomocą poczty elektronicznej na adres: biuro@mzwikslupca.pl 

 
Jeżeli uważa Pani/Pan, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, mogą Państwo wnieść 
skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa). 
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Załącznik nr 2 
 

Zasady uwzględniania w rozliczeniach za ścieki ilości wody zużytej na 
podlewanie ogródka 

 
Zasady ustalania ilości ścieków wprowadzanych do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej precyzuje Ustawa         

z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, zgodnie         

z którą w rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody może być 

uwzględniana wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona zostanie na podstawie 

dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług (art.27 ust.6). 
 

 
Warunki montażu i eksploatacji wodomierza odliczającego 

 
 Montaż wodomierza jest możliwy tylko w sytuacji wykorzystania wody w sposób uniemożliwiający jej 

pobór dla innych celów.  
  
 Miejsce wbudowania wodomierza powinno być suche, łatwo dostępne dla montażu, demontażu i 

kontroli oraz odczytu wskazań wodomierza, zgodne z normami i przepisami w tym zakresie. 
 
 Zamontowanie wodomierza oraz punktu czerpalnego może nastąpić po zaakceptowaniu przez MZWiK 

w Słupcy miejsca lokalizacji.  
 
 Podstawą odliczenia będzie sprawdzenie prawidłowości zainstalowania i oplombowanie urządzenia 

pomiarowego przez MZWiK w Słupcy. Wodomierz powinien posiadać ważną cechę legalizacyjną. 
Okres ważności legalizacji określony jest w przepisach metrologicznych (m.in. Ustawa z dnia                          
11 maja 2001 r. - Prawo o miarach) i dla wodomierza wody zimnej wynosi 5 lat.  

 
 Montaż, utrzymanie i legalizacja wodomierza (podlicznika) obciąża Odbiorcę. Możliwe jest zlecenie 

odpłatnej usługi w tym zakresie do MZWiK w Słupcy. 
 
 Niewykonanie obowiązku dot. legalizacji wodomierza (podlicznika) skutkować będzie zaprzestaniem 

stosowania do rozliczeń urządzenia pomiarowego, który nie będzie posiadał w chwili dokonywania 
odczytów ważnej cechy legalizacyjnej, a tym samym ilość odprowadzanych ścieków będzie równa, 
ilości pobranej wody. 

 
 MZWiK w Słupcy będzie analizować zużycie wody do celów podlewania ogrodu w stosunku                

do powierzchni terenów zielonych na posesji oraz zużycie na cele socjalne w okresie zimowym                
i letnim. 

 
 Utrata ważności legalizacji, zerwanie plomb lub wykorzystanie wody za wodomierzem odliczającym               

w sposób tworzący ścieki będzie podstawą do naliczenia opłat za ścieki wg wskazań wodomierza 
głównego. 

 
 
 
 


