
 

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A.    

w Tychach S.A. (RPWiK Tychy S.A.)    (RCGW S.A.) 

ul. Sadowa 4, 43-100 Tychy     al. Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy 

(w zakresie zaopatrzenia w wodę)     (w zakresie odprowadzania ścieków) 

 

WNIOSEK 
Dotyczący: zawarcia, rozwiązania, aktualizacji, umowy o zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz umowy o zbiorowe   odprowadzanie ścieków * 

 

UWAGA! W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej należy wypełnić – załącznik nr 1 do wniosku 

W przypadku, gdy wnioskodawca nie jest właścicielem przyłączonej nieruchomości, wnosimy o wypełnienie oświadczenia właściciela tej 

nieruchomości (dokument fakultatywny) - załącznik nr 2 do wniosku dotyczy RPWiK Tychy S.A. 

 

WNIOSKODAWCA: 

 
 

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach S.A. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Poprzedni wnioskodawca (jeżeli był) ......................................................................................................................................................................... 
 

Przeznaczenie i charakter poboru wody: socjalno – bytowe, technologiczne, p.poż, inne .................................................................................... 

 

Nieruchomość podłączona jest bezpośrednio do sieci wodociągowej: 

 tak    nie   

 

Dodatkowe źródła poboru wody:  

 studnia głębinowa 

studnia czynna:                                             studnia wyposażona w zawór antyskażeniowy: 

 tak         nie                                                         tak         nie         

inne (jakie?)………………………………..  

 

Planowane zużycie wody: ............................... m3 miesięcznie  

Numer i rodzaj wodomierza .....................................  Stan wodomierza ................. m3     Rozliczenie od /do* dnia .......................... 

 

Numer i rodzaj wodomierza .....................................  Stan wodomierza ................. m3     Rozliczenie od/do* dnia ........................... 
 

Budynek jest:  

 zamieszkany   w budowie  działka niezabudowana 

 

 

Miejsce lokalizacji wodomierza:  studzienka wodomierzowa    budynek  

 

Odbiorca - na terenie posesji, z której będą odprowadzane ścieki: 

prowadzi działalność gospodarczą   nie prowadzi działalności gospodarczej, 

 

Ścieki z nieruchomości odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej: 

     

 bezpośrednio     poprzez instalację innych użytkowników     przez zbiornik pośredni-szambo 

 

Oświadczam, że: 

     jestem właścicielem nieruchomości, 

     jestem współwłaścicielem - udział: .................................... 

     jestem zarządcą nieruchomości, 

     jestem dzierżawcą/najemcą* nieruchomości  

     korzystam z nieruchomości o nieuregulowanym stanie  prawnym 

     inne .............................................................................. 

 

na dowód czego, w załączeniu przedkładam 

(fakultatywnie):  

 

   kserokopia aktu własności, 

   odpis z księgi wieczystej, 

   inny dokument potwierdzający stan prawny         

nieruchomości: 

............................................................................................

.......................................................................... 

 

Niniejszy wniosek stanowi podstawę do sporządzenia przedmiotowej umowy, z mocą obowiązującą od dnia złożenia wniosku. Umowa zostanie 

sporządzona po uzupełnieniu przez Wnioskodawcę wszystkich niezbędnych danych oraz dostarczeniu wymaganych dokumentów. 

 

* Niepotrzebne skreślić   
 

 

 

 

 

 

Tychy, dnia: ………………………………..,    ……..…….............................................................. 
(Czytelny podpis Wnioskodawcy) 

 

Imię i Nazwisko/Nazwa Firmy:* ....................................................................................... Tel. kont. …………….....……….…..……… 

Adres zamontowania wodomierza: .………..…….………..……………………………………………………………………………… 

Adres zamieszkania/Adres siedziby:*…………………………………………………………………………………………………….. 

Adres do korespondencji: ............................................................................................................................................................................  

NIP: ……… -….……… - ….…… PESEL: ……..……...………... REGON: .………….….…………… KRS …….…….……..…… 

          e- mail ……………………………………… 



 

 

Załącznik nr 1 do wniosku 

Wypełniają odbiorcy prowadzący działalność gospodarczą: 
 

Charakter obiektu (np. hala produkcyjna, magazynowa itp.): 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Przewidywane zapotrzebowanie na wodę oraz bilans ścieków: 

Wyszczególnienie 

Ilość wody 

Uwagi 
Średniodobowo [m

3
/d] Maksymalne [dm

3
/s] 

Dostawa wody 

Cele socjalno-bytowe       

Cele technologiczne       

Cele p. pożarowe:                                         

a) wewnętrzne 
      

b) zewnętrzne       

Odprowadzanie ścieków       

Cele socjalno-bytowe       

Cele technologiczne       

 

 

UWAGI: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Załącznik: 

Mapa orientacyjna z zaznaczoną lokalizacją obiektu – 1 egz. (np. SIT, GEOPORTAL) 

 

 

 
 

Załącznik nr 2 do wniosku 

 

RPWiK Tychy S.A. 

 

OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA 

(dokument fakultatywny) 

  

 Ja niżej podpisany oświadczam, iż wyrażam zgodę na zawarcie umowy  o zaopatrzenie w wodę z ……………………………   

będącym najemcą (dzierżawcą) nieruchomości położonej w ……………………………………………………..., której jestem 

właścicielem. Jednocześnie zobowiązuję się do ponoszenia solidarnej odpowiedzialności za zobowiązania wynikające z umowy  

o zaopatrzenie w wodę,  zawartej pomiędzy RPWiK Tychy S.A.  a wyżej wymienioną osobą. 

           

      

……………………………………… 

            (czytelny podpis właściciela) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 
Niezależnymi administratorami Państwa danych osobowych przekazanych w ramach niniejszego wniosku, w zależności od jego zakresu, mogą być: 
Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach Spółka Akcyjna lub Regionalne Centrum Gospodarki Wodno – Ściekowej S.A. 

Jeżeli wniosek dotyczy zawarcia umowy o dostawę wody informujemy, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach Spółka Akcyjna (dalej 

RPWiK Tychy S.A.) z siedzibą w Tychach przy ul. Sadowej 4. 

2. Każdy właściciel danych osobowych ma prawo do żądania od RPWiK Tychy S.A. dostępu do swoich danych osobowych,  

ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia przetwarzania, a także ich kopiowania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

ich przetwarzania w siedzibie RPWiK Tychy S.A. w dni robocze w godzinach 7:00 – 15:00. 

3. Zakres przetwarzanych danych osobowych wynika z obowiązujących przepisów prawa i dane są przetwarzane na podstawie  

art. 6 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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, zwane dalej RODO). 

4. Spełniając obowiązek informacyjny wobec Państwa informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane są w RPWiK Tychy S.A. w celach 

związanych z zawarciem umowy o dostawę wody oraz jej realizacją i są przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 lit.b), lit.c), lit.e) i lit.f) RODO.  

5. Zakres przetwarzanych danych osobowych wynika tylko i wyłącznie z przepisów prawa lub z regulaminów wewnętrznych. 

6. Podanie danych w celu zawarcia umowy jest wymogiem ustawowym a ich niepodanie uniemożliwia jej zawarcie.  

7. Odbiorcą danych osobowych może być także Regionalne Centrum Gospodarki Wodno – Ściekowej S.A. 

8. Dane osobowe przetwarzane w oparciu o art.6 ust.1 lit.b), lit.c), lit.e) i lit.f) będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa.   

9. Danych osobowych nie przetwarza się w sposób zautomatyzowany i nie są profilowane. 

10. RPWiK Tychy S.A. powołało Inspektora Ochrony Danych w osobie Łukasza Grabowskiego. Kontakt do inspektora: odo@rpwik.tychy.pl. 

11. RPWiK Tychy S.A. informuje również o prawie wniesienie skargi do Organu Nadzorczego, zgodnie z zapisami Ustawy o ochronie danych 

osobowych w przypadku stwierdzenia przetwarzania tych danych niezgodnie z obowiązującym prawem krajowym i europejskim. Organem 

Nadzoru jest Urząd Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2. 

Jeżeli wniosek dotyczy umowy o odprowadzanie ścieków informujemy, że: 
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A. z siedzibą w Tychach                          

przy Al. Piłsudskiego 12 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-

Wschód w Katowicach pod numerem 0000046396, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 229.407.000 zł w całości wpłacony (dalej: 

Administrator).  

2. Kontakt z Administratorem możliwy jest w siedzibie Administratora oraz z wykorzystaniem poczty elektronicznej pod adresem: rcgw@rcgw.pl 

lub telefonicznie pod numerem: 32 325 72 35. 

3. Administrator powołał także Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Bezpośredni kontakt z Inspektorem możecie Państwo nawiązać                  
przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, kierując wiadomość pod adres: iodo@rcgw.pl  

4. Przekazane przez Państwa dane osobowe, przetwarzane będą w celu zawarcia oraz realizacji łączącej Państwa z Administratorem umowy               

tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Administrator przetwarzając Państwa dane osobowe wypełnia jednocześnie obowiązki ustawowe               

w ramach zadań realizowanych w interesie publicznym (świadcząc usługi zbiorowego odprowadzania ścieków) tj. na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. 

c) i e) RODO. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych może być również art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w przypadku gdy 

przetwarzanie Państwa danych osobowych okaże się niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 

Administratora związanych zwykle z koniecznością windykacji należności.  

5. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne dla zawarcia i prawidłowej realizacji umowy o odprowadzanie ścieków.  

6. Państwa dane osobowe, mogą zostać przekazane podmiotom, za pomocą których, Administrator realizuje postanowienia łączącej                             

go z Państwem umowy oraz podwykonawcom Administratora, świadczącym swoje usługi na jego rzecz w zakresie informatycznym, 

księgowym lub prawnym. 

7. Państwa dane osobowe przetwarzane będą do czasu zakończenia realizacji umowy, a następnie na wypadek potencjalnych roszczeń - przez 

okres ich przedawnienia określony właściwymi przepisami prawa. 

8. W każdym czasie, przysługuje Państwu prawo do: 

− dostępu do swoich danych osobowych, w tym do wydania ich kopii;  

− żądania sprostowania danych osobowych;  

− żądania usunięcia danych osobowych; 

− żądana ograniczenia przetwarzania danych osobowych;  

− żądania przeniesienia danych osobowych;  

− wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;  

− wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.   

Administrator danych osobowych nie planuje przekazywania Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowych, a także zautomatyzowanego ich przetwarzania lub profilowania.  

 


