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1. Siedziba
Adres

ul. Naruszewicza 18, 35-055 Rzeszów

Telefon

17 85 09 662, 17 85 09 600

e-mail

sekretariat@mpwik.rzeszow.pl

www

http://www.mpwik.rzeszow.pl

Godziny pracy

Poniedziałek, środa, czwartek, piatek w godzinach od 7.00 do 15.00 oraz
wtorek w godzinach od 7.00 do 17.00 (Kasa, Dział Zbytu, Biuro Obsługi
Klienta, Dział Techniczny, Sekretariat).
Kasa przedsiębiorstwa czynna w poniedziałek, środę, czwartek, piątek w
godz. od 7:00 do 15:00
oraz we wtorki w godz. od 7:00 do 17:00.
2. Prezes

Imię i nazwisko

Robert Nędza

Siedziba

ul. Naruszewicza 18, 35-055 Rzeszów

Telefon

17 85 09 662

e-mail

sekretariat@mpwik.rzeszow.pl
3. Kompetencje Prezesa

Zarządzanie przedsiębiorstwem
4. Podstawa prawna
- Ustawa z dnia 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 505 z późn.
zmianami)
- Ustawa z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków (Dz.U. z 2019 r. poz. 1437 z późn. zmianami) i przepisy wykonawcze do tej ustawy
- Akt Założycielski Spółki z o.o. sporządzony w dniu 06.12.2004 r. w Kancelarii Notarialnej w
Rzeszowie ul. Jagiellońska 9, notariusz Alicja Mąkosz (Rep. A nr 8694/2003) (teskt jedniloity z dnia
23.04.2020).
- Ustawa z dnia 20.12.1996 r. o gospodarce komunalnej (tj. Dz.u. z 2019 r. poz 712 z późn.
zmianami)
- KRS nr 0000185541
5. Struktura organizacyjna
Schemat organizacyjny
6. Zadania
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Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest zaspokajanie potrzeb społecznych w zakresie
zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków.
W celu zwiększenia przychodów i utrzymania stabilnej pozycji na rynku Spółka prowadzi również
działalność dodatkową w zakresie:
- podłączeń wodno-kanalizacyjnych,
- remontów i konserwcji sieci kanalizacji deszczowej,
- usług transportowych,
- usług sprzętem specjalistycznym,
- telewizyjnej inspekcji sieci wodno-kanalizacyjnej,
- usług projektowych,
- wynajmu lokali,
- badań laboratoryjnych wody, ścieków i osadów,
- serwisowania i napraw pomp i mieszadeł.
7. Tryb działania
Opis w regulaminie Spółki
8. Wysokość opłat
W załączeniu zamieszczone są taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków.
Taryfa Rzeszów
Taryfa Boguchwała
Taryfa Krasne
Taryfa Świlcza
Taryfa Tyczyn
9. Rejestry, archiwa, ewidencje
Nie dotyczy
10. Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych
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), niniejszym informujemy, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych, jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i
Kanalizacji w Rzeszowie Sp. z o.o., z siedzibą w Rzeszowie (35-055), ul. Naruszewicza 18, zwanym
dalej: „Administratorem”. W sprawie przetwarzanych przez nas danych osobowych, może się
Pani/Pan skontaktować z nami za pośrednictwem powołanego Inspektora ochrony danych, pisząc na
adres: iod@mpwik.rzeszow.pl.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku o dostęp do informacji
publicznej na podstawie przepisów Ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej
(art. 6 ust 1 lit. c RODO).
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne i poza danymi do kontaktu,
niezbędnymi do udzielenia odpowiedzi w trybie dostępu do informacji publicznej, nie jest
wymagane. Brak wskazania danych kontaktowych (adres, telefon lub e-mail), na które ma
zostać udzielona informacja publiczna, uniemożliwi jej przekazanie.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji wniosku oraz
przechowywane przez okres wskazany w przepisach ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach.
Pani/Pana dane osobowe przekazywać będziemy do firm obsługujących nas w zakresie
teleinformatycznym oraz uprawnionych do dostępu do nich na podstawie przepisów prawa.
Ma Pani/Pan prawo żądać od nas dostępu do swoich danych, ich sprostowania, i usunięcia, a także
prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
W związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo
wniesienia skargi do Urzędu ochrony danych osobowych.
Dane opracowania
Opracował
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