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WNIOSKODAWCA - OSOBA FIZYCZNA 

Imię i Nazwisko  

Ulica, nr  

Miejscowość, kod  

Pesel             

Tel./e-mail Tel. e-mail: 
UWAGA: w przypadku większej liczby odbiorców - wypełnij załącznik do wniosku 

WNIOSKODAWCA - PRZEDSIĘBIORCA/OSOBA PRAWNA 

Nazwa  
 
 

Ulica, nr  

Miejscowość, kod  

NIP/Regon            

Tel./e-mail Tel. e-mail 

 

ADRES DO KORESPONDENCJI (WPISAĆ, JEŻELI RÓŻNI SIĘ OD ADRESU SIEDZIBY) 

Imię i Nazwisko/ Nazwa 

Ulica, nr 

Miejscowość, kod 

Uwaga: w przypadku większej liczby adresów do korespondencji - wypełnij załącznik do wniosku 
1. Wnoszę o zawarcie umowy o:  

 zaopatrzenie w wodę               odprowadzanie ścieków 
 zaopatrzenie w wodę – lokal  odprowadzanie ścieków - lokal 

dla nieruchomości położonej (adres nieruchomości/nr działki) 
 

- Tytuł prawny do nieruchomości: 
 prawo własności   umowa najmu  inny:…………………………………………………. 

2. Składam oświadczenie o stanie wodomierza głównego/lokalowego w nieruchomości: 

Stan (m3)  Data:  

Lokalizacja (pomieszczenie)  

II. PROGNOZA ZUŻYCIA WODY i ŚCIEKÓW 
Odbiorca prognozuje, że woda będzie wykorzystywana na następujące cele:  

Woda  Cel bytowy  m3/1 miesiąc 

Cel przemysłowy  m3/1 miesiąc 

Ścieki Cel bytowy  m3/1 miesiąc 

Cel przemysłowy  m3/1 miesiąc 

DEFINICJE: 
*ścieki bytowe – ścieki z budynków przeznaczonych do pobytu ludzi, osiedli mieszkaniowych i terenów usługowych, powstające w szczególności w wyniku 
ludzkiego metabolizmu oraz funkcjonowania gospodarstw domowych, 
*ścieki przemysłowe – ścieki odprowadzane z nieruchomości, na których prowadzi się działalność gospodarczą, niebędące  ściekami bytowymi lub wodami 
opadowymi  

                                                                                                                                                                                                

                                                                   

                                                                                
Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie  w wodę i/lub   odprowadzanie ścieków 
  

Wypełnia 
BOK: 

Nr sprawy: 

Kod nabywcy: 

Nr punktu poboru: 

Imię i Nazwisko  

Ulica, nr  

Miejscowość, kod  

Pesel             

Tel./e-mail Tel. e-mail: 
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*ścieki komunalne – ścieki bytowe lub mieszanina ścieków bytowych ze ściekami przemysłowymi, lub mieszanina ścieków bytowych z wodami opadowymi, lub 
mieszanina ścieków bytowych ze ciekami przemysłowymi i wodami opadowymi 

III. Dodatkowe źródło poboru wody w nieruchomości. 
A. 

Dodatkowe źródło poboru wody (studnia) TAK  

NIE  

B. 
tabelę  wypełnia posiadacz dodatkowego źródła poboru wody 

Wodomierz zainstalowany na dodatkowym 
źródle poboru wody 

TAK  
Nr wodomierza  

NIE**  

Ilość osób zamieszkujących w budynku  

**W przypadku braku wodomierza zainstalowanego na dodatkowym źródle poboru wody prosimy 
zaznaczyć właściwe pole: 

 Wnoszę o zamontowanie na przygotowanym podejściu wodomierza(-y) na dodatkowym źródle poboru wody (BOK, 
stanowisko 3, tel. 324328083). *** 

 Wnoszę o zamontowanie wodomierza(-y) na dodatkowym źródle poboru wody oraz odpłatne wykonanie podejścia 
wodomierzowego (BOK, stanowisko 3, tel. 324328083). *** 
***Do dnia zamontowania wodomierza  rozliczanie należności za odprowadzane ścieki nastąpi w oparciu o normę 
ryczałtową zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 14.01.2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm 
zużycia wody.  

 Wnoszę o rozliczanie należności za odprowadzanie ścieków wg normy ryczałtowej opierając się na mym oświadczeniu – 
druk 25 
 
Pouczenie: 
Podanie błędnych lub fałszywych danych może spowodować pociągnięcie składającego wniosek do odpowiedzialności karnej 
z tego tytułu. 
 
 
Informacja RODO: Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 
04.05.2016) informuję, iż: 
1)administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku przy ul. 
Pod Lasem 62, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000101637, będącym podatnikiem VAT i posiadającym numer identyfikacji NIP: 642-26-64-990. 
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: telefon:  (0-32) 43 28 089,  e-mail: iod@pwik-rybnik.pl  
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu korzystania z naszych usług - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie 
przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług 
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wymagany przepisami prawa, 
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych 
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi/umowy 

        
 
 
 
 
 
 
 ……………………………      …………………………………………………………………. 
                Data złożenia  wniosku     Czytelny podpis Wnioskodawcy 
Załączniki: 

 Kserokopia dokumentu wskazującego tytuł prawny do nieruchomości 

 Kserokopia wypisu z KRS, wpisu do rejestru przedsiębiorców (CEIDG) oraz kopia decyzji NIP/Regon 

_____________________________________________________________________________________________________ 
BOK: Potwierdzam, że dane osobowe podane we wniosku są zgodne z przedstawionym przez wnioskodawcę  
 
dokumentem tożsamości……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
           Data i podpis pracownika BOK 

 
 

mailto:iod@pwik-rybnik.pl

