
     

WNIOSEK 

Dotyczący: zawarcia, rozwiązania, aktualizacji,  umowy o zbiorowe zaopatrzenie w wodę 
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 

 

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: ............................... m
3
 miesięcznie  

Numer i rodzaj wodomierza .....................................  Stan wodomierza ................. m
3
     Rozliczenie od /do* dnia .......................... 

 

Numer i rodzaj wodomierza .....................................  Stan wodomierza ................. m
3
     Rozliczenie od/do* dnia ........................... 

 

 

Budynek jest:  

 zamieszkany   w budowie  działka niezabudowana 

 

Powierzchnia nieruchomości …………………………………..m
2
 

 

Miejsce lokalizacji wodomierza:  studzienka wodomierzowa    budynek  

 

 

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 

 

 

 

 

 
 

……………., dnia: ………………..,    …(imię i nazwisko) …..……....................................... 
(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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UWAGI: 

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

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

Załącznik: 

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

 

Załącznik nr 2 do wniosku 

 

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 
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 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), Administratorem Danych Osobowych zebranych na niniejszym wniosku jest Rejonowe 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach Spółka Akcyjna (dalej RPWiK Tychy S.A.) z siedzibą w Tychach przy ul. Sadowej 4, 

zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000219629, NIP: 6460010322, REGON: 

270544647, tel.: 32 325-70-01, e-mail: sekretariat@rpwik.tychy.pl. 

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w RPWiK Tychy S.A. możliwy jest pod numerem tel.:32 325-70-01 lub adresem e-mail: 

odo@rpwik.tychy.pl. Dane osobowe przetwarzane i przechowywane będą w celach związanych z realizacją niniejszego wniosku, a w szczególności 

realizacją przedmiotowej umowy o zaopatrzenie w wodę, na podstawie i zgodnie z art 6 ust. 1 lit. b, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., a także przez 5 lat po zakończeniu realizacji przedmiotowej umowy, chyba że przepisy prawa przewidują 

dłuższy okres ich przechowywania. Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich 

przetwarzania za podstawie przepisów prawa oraz podmiotów świadczących asystę i wparcie techniczne dla systemów informatycznych i 

teleinformacyjnych Administratora, w których są przetwarzane Pani/Pana dane. Posiadają Państwo prawo do: żądania od Administratora Danych 

Osobowych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usuwania lub ograniczenia przetwarzania, wnoszenia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, przenoszenia danych. Mają Państwo także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych 

jest dobrowolne., jednakże w przypadku braku podania danych nie będzie możliwe rozpatrzenie niniejszego wniosku, a w konsekwencji zawarcie 

umowy o zaopatrzenie w wodę. Nie będą Państwo podlegali decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym 

profilowaniu Państwa danych osobowych. Złożenie podpisu jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z przedmiotową informacją.  

Wyszczególnienie 

 

Ilość wody 

Uwagi Średniodobowo 

[m
3
/d] 

Maksymalne 

[dm
3
/s] 

 

Cele socjalno-bytowe 
  

 

Cele technologiczne    

Cele p. pożarowe 

a) wewnętrzne 
  

 

b) zewnętrzne    


