
   
Załącznik nr 1a do Procedury odpłatnego przekazywania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych 

 

 
Zarząd 
Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. 
ul. Fabryczna 10 
41-404 Mysłowice 
 

 
 

Wniosek 
o odpłatne przekazanie urządzeń wodociągowych 

 
 
Wnioskodawca wnosi o wszczęcie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów  

i Kanalizacji sp. z o.o. w Mysłowicach (zwane dalej Spółką) procedury w sprawie odpłatnego 

przekazywania prawa własności na rzecz Spółki wybudowanych ze środków własnych niżej 

wymienionych urządzeń wodociągowych, które stanowią własność Wnioskodawcy 

(niepotrzebne skreślić): 

 

1. ujęcia wód powierzchniowych, 

2. ujęcia wód podziemnych, 

3. studnie, 

4. urządzenia służące do magazynowania i uzdatniania wód, 

5. sieci wodociągowe, 

6. urządzenia regulujące ciśnienie wody 

 

wybudowane na nieruchomościach położonych w Mysłowicach, ulica ………………..............., 

……………………………………………………………………………………………………………; 

działka ewidencyjna nr …………………………, obręb …………………………………………….. 

dla której Sąd Rejonowy w Mysłowicach, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr …….... 

…………………………………………………………………………………………………………...; 

o średnicy ………………….. i długości ……………………………………………………………...; 

wybudowane z (rodzaj materiału) ..…………………………………………………………………..; 

nr seryjny urządzenia ………………………………………………………………………………….; 

producent .………………………………………………………………………………………………; 

Koszt wybudowania urządzeń ……………………………………………………………………..; 

 
 wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów  

i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach dla rozpatrzenia i realizacji wniosku, 

 wyrażam zgodę na wykorzystywanie mojego numeru telefonu przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów  

i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach do kontaktów związanych z rozpatrzeniem i realizacją 

wniosku, 

 wyrażam zgodę na wykorzystywanie mojego adresu mailowego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów  

i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach do kontaktów związanych z rozpatrzeniem i realizacją 

wniosku, 

 zapoznałem/łam się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Miejskim 

Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach. 

 

…………………….. 
Wnioskodawca 



 
 

Załącznik nr 1b do Procedury odpłatnego przekazywania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych 

 

 
Zarząd 
Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. 
ul. Fabryczna 10 
41-404 Mysłowice 
 

 
 

Wniosek 
o odpłatne przekazanie urządzeń kanalizacyjnych 

 
 
Wnioskodawca wnosi o wszczęcie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów  

i Kanalizacji sp. z o.o. w Mysłowicach (zwane dalej Spółką) procedury w sprawie odpłatnego 

przekazywania prawa własności na rzecz Spółki wybudowanych ze środków własnych niżej 

wymienionych urządzeń kanalizacyjnych, które stanowią własność Wnioskodawcy 

(niepotrzebne skreślić): 

 

1. sieci kanalizacyjne, 

2. wyloty urządzeń kanalizacyjnych, 

3. urządzenia podczyszczające ścieki, 

4. urządzenia oczyszczające ścieki, 

5. przepompownie ścieków 

 

wybudowane na nieruchomościach położonych w Mysłowicach, ulica ………………..............., 

……………………………………………………………………………………………………………; 

działka ewidencyjna nr …………………………, obręb …………………………………………….. 

dla której Sąd Rejonowy w Mysłowicach, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr …….... 

…………………………………………………………………………………………………………...; 

o średnicy ………………….. i długości ……………………………………………………………...; 

wybudowane z (rodzaj materiału) ..…………………………………………………………………..; 

nr seryjny urządzenia ………………………………………………………………………………….; 

producent .………………………………………………………………………………………………; 

Koszt wybudowania urządzeń ……………………………………………………………………..; 

 
 wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów  

i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach dla rozpatrzenia i realizacji wniosku, 

 wyrażam zgodę na wykorzystywanie mojego numeru telefonu przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów  

i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach do kontaktów związanych z rozpatrzeniem i realizacją 

wniosku, 

 wyrażam zgodę na wykorzystywanie mojego adresu mailowego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów  

i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach do kontaktów związanych z rozpatrzeniem i realizacją 

wniosku, 

 zapoznałem/łam się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Miejskim 

Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach. 

 

…………………….. 
Wnioskodawca 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


