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   PESEL / NIP 

N+(PESEL / 

NIP)IP) 

 
ulica nr budynku 

PESEL/NIP 

     

     Wnioskodawca         Kod kreskowy  
        imię i nazwisko / podmiot 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                    Tychy            /         / 
                                                                                                                                                          

  

     

   
  

 

 

       kod pocztowy           miejscowość 

 

       telefon 

 

 

       adres e-mail 

 

 

 

Adres do korespondencji: …………………………………………………………………………………………………… 

Proszę o (właściwe pole należy zaznaczyć):  

określenie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej 

uzgodnienie lokalizacji 

zapewnienie dostawy wody 

określenie warunków legalizacji przyłącza wodociągowego (notatka służbowa z dnia           /            /                       ) 

określenie warunków przebudowy przyłącza / sieci wodociągowej, przeniesienia węzła wodomierzowego 

określenie warunków dostawy wody  

 

dla obiektu:        

budynku jednorodzinnego  budynku wielorodzinnego, osiedla mieszkaniowego 

zakładu przemysłowego, obiektu magazynowo – handlowego 

inne     

projektowanego   istniejącego 

 

Nazwa inwestora 

 

Adres inwestycji           nr działki  

 

Nazwa i charakterystyka inwestycji (w tym wysokość zabudowy) 

 

Wyszczególnienie 

 

Ilość wody 

Uwagi Średniodobowo 

[m
3
/d] 

Maksymalne 

[dm
3
/s] 

 

Cele socjalno-bytowe 
  

 

Cele technologiczne    

Cele p. pożarowe 

a) wewnętrzne 
  

 

b) zewnętrzne    

Rejonowe Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i Kanalizacji 

w Tychach Spółka Akcyjna 

ul. Sadowa 4, 43-100 Tychy 



 
Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach Spółka Akcyjna, ul. Sadowa 4, 43-100 Tychy (RPWiK Tychy S.A.) informuje, że jest Administratorem Danych Osobowych przekazanych  

w związku z wypełnieniem wniosku (dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: odo@rpwik.tychy.pl).  

 
Dane osobowe będą przetwarzane przez RPWiK Tychy S.A. w zakresie i celu niezbędnym do realizacji przedmiotu wniosku, w tym obowiązków prawnych ciążących na RPWiK Tychy S.A., wykonania przez RPWiK Tychy 

S.A. zadania realizowanego w interesie publicznym, zawarcia i wykonania umowy, a także podjęcia przez RPWiK Tychy S.A. działań przed zawarciem umowy lub w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Podanie 

danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest jednocześnie niezbędne do podjęcia przez RPWiK Tychy S.A. działań związanych z przedmiotem wniosku.  
Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych i ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych 

osobowych - poprzez przesłanie swojego żądania na adres: odo@rpwik.tychy.pl, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w związku z naruszeniem przepisów o 

ochronie danych osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla wykonania czynności związanych z przedmiotem wniosku oraz okres wykonania umowy, a także przez okres konieczny w celu 
dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, chyba że przepisy prawa przewidują dłuższy okres ich przechowywania. W zakresie określonym prawem, dane mogą być przekazywane operatorom pocztowym, firmom kurierskim, 

a także spółkom zależnym RPWiK Tychy S.A., podmiotom świadczącym na rzecz RPWiK Tychy S.A. usługi doradcze, podmiotom zapewniającym obsługę teleinformatyczną działalności RPWiK Tychy S.A. oraz archiwom 

zewnętrznym.  

 
Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych dostępnych jest na stronie internetowej RPWiK Tychy S.A., pod adresem: https://rpwik.tychy.pl (zakładka BOK -> RODO). 

 

 
 

                                                                                                                                                                  …......………..…..………   
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Inne źródła poboru wody 

 

Planowany  termin rozpoczęcia poboru wody           /           /  

Uwagi: 

 

 

 

 

Załączniki: 

 aktualne wyrysy (2 szt) z mapy zasadniczej w skali 1:500 lub 1:1000 (dla miasta Tychy skala 1:500),  

z naniesionymi granicami własności nieruchomości i uzbrojeniem terenu (należy zaznaczyć granice 

przedmiotowej nieruchomości i lokalizacji obiektów) 

 orientacja w skali 1:10000 

 dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości 

 aktualny KRS lub wypis z ewidencji działalności gospodarczej – dotyczy podmiotów gospodarczych 

Oświadczam, że jestem: 

jedynym właścicielem nieruchomości (w załączniku odpis z KW nr                )  

współwłaścicielem – udział   

dzierżawcą 

zarządcą 

upoważnionym do korzystania z nieruchomości na podstawie   

inne  

 

Należność za usługę - wg cennika RPWiK Tychy S.A., zostanie uregulowana na podstawie wystawionej faktury VAT.  

 

 

RPWiK Tychy S.A. świadczy dodatkowo profesjonalne, kompleksowe usługi w zakresie: 
           

 Budowy przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych. tel. (32) 3257068 

 Monitoringu przepływu i ciśnienia wody. tel. (32) 3257091 

 Geodezji i inwentaryzacji sieci. tel. (32) 3257077 

 Projektowania przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych. tel. (32) 3257065 

 Detekcji nieszczelności sieci. tel. (32) 3257093 

 

 

 
Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów 

i Kanalizacji w Tychach Spółka Akcyjna 
43-100 Tychy, ul. Sadowa 4 
tel. (32) 325 70 00 

https://www.rpwik.tychy.pl 

rpwik@rpwik.tychy.pl 
KRS 0000219629 
NIP 646 001 03 22 

 

 

 

 
Upoważniam sprzedawcę do wystawienia faktury VAT bez mojego podpisu. 

Wyrażam zgodę na przesyłanie materiałów promocyjnych będących przedmiotem działalności RPWiK Tychy S.A. 
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