
 

Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 
ul. Przemysłowa 4   97-300 Piotrków Trybunalski 

Tel. (44) 646 15 67 w. 65 lub 28 

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O ZAOPATRZENIE W WODĘ  

I/LUB ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW DLA INSTYTUCJI I PRZEDSIĘBIORCÓW 
D - ZUP 

Piotrków Trybunalski 
 

PROSIMY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI                                                                                            Miejscowość                                      Data   

1. SYMBOL KLIENTA: ………………….…………   
 

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

(nazwa firmy) 
 

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

 (adres siedziby firmy (kod, miasto, ulica, nr porządkowy nieruchomości)) 

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

 

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

 (adres do korespondencji (kod, miasto, ulica, nr porządkowy nieruchomości)) 

                   Wypełnić w przypadku gdy adres siedziby firmy jest inny  
 

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

 (nr telefonu / e-mail) 

NIP  ………………………………….……………….………… REGON    ………………………………….……………….……      KRS ………………………………….……………….………………… 

 

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

(Imię i nazwisko (dot. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą)) 
 

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

(adres stałego pobytu (kod, miasto, ulica)) 
 

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

(adres do korespondencji (kod, miasto, ulica)) 
 

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

(nr telefonu / e-mail) 
 

PESEL:* ………………………………….……………….………………… 

 

Osoba upoważniona do podpisania umowy: 

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

2. Wnioskuję o zawarcie umowy:** 

      o zaopatrzenie w wodę      o odprowadzanie ścieków 

dla nieruchomości położonej w ……………………………………………………………… przy ul. ………………………………………………………….………….……………………………….…………… 

nr  nieruchomości  ……………………………………..…… nr lokalu ……………………...………….... nr ew. dz. …………………………..……………………………, przyłączonej do sieci 

wodociągowej i/lub kanalizacyjnej.*** 

3. Zakres informacyjny dotyczący zaopatrzenia w wodę:** 

  1)  pobór wody z sieci miejskiej             pobór wody z ujęcia lokalnego na terenie nieruchomości lub innego źródła  

           w prognozowanej ilości około ………………..……… m3/h lub m3/m-c *** 

  2) woda przeznaczona na cele: 

      gospodarstwa domowego i/lub hodowli zwierząt gospodarskich           budowlane 

      przemysłu spożywczego i farmaceutycznego                                                                   pozostałego przemysłu i pozostałych usług 

  3) miejsce zamontowania wodomierza 

      studzienka wodomierzowa      budynek             lokal             klatka schodowa                 inne…………………………………………   
                                                                                                                                                                                                                                                        (podać jakie)        

  4) numer fabryczny wodomierza głównego lub lokalowego: ……………………………………. i wodomierza odlicznika ………………………………. 

  5) wskazanie wodomierza głównego lub lokalowego ………………………………………. I wodomierza odlicznika …………..…………………………… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pieczęć wpływowa 



4. Zakres informacyjny dotyczący odprowadzania ścieków lub nieczystości ciekłych:** 

 1)  ścieki odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacyjnej       przydomowa oczyszczalnia ścieków 

       zbiornik bezodpływowy (szambo) 

 2) Sposób ustalania ilości odprowadzanych ścieków: 

      na podstawie ilości pobranej wody wskazanej na wodomierzu głównym 

      na podstawie urządzenia pomiarowego 

      na podstawie wskazań wodomierza lokalowego 

      na podstawie ilości pobranej wody pomniejszonej o ilość wody zużytej bezpowrotnie wykazanej przez wodomierz odlicznik 

      na podstawie przeciętnych norm zużycia wody: ……………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Rodzaj odprowadzanych ścieków:** 

      bytowe                     przemysłowe 

6. Wnioskodawca określa okres do odczytów i rozliczeń wodomierzy lub urządzeń pomiarowych:** 

      jednomiesięczny    dwumiesięczny  

7. Forma otrzymywania faktur:** 

      pisemna                  elektroniczna                    

8. Wnioskodawca oświadcza, że jest korzystającym z nieruchomości określonej w ust. 2 na mocy prawa:**                                                                                                                      

      właściciel                                                                                           dzierżawca 

      współwłaściciel/-e                                                                           najemca 

      zarządca                                                                                            inne ……………………………………………………………………………….. 
       wpisać inny tytuł prawny do korzystania z nieruchomości 

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

                                                                                                                                                                   czytelny podpis Wnioskodawcy 
 

 

Potwierdzam stan opisany w ust. 8 na podstawie …………………………………………………………………………………………………………………………….     

    

………………………………………………. 
     podpis pracownika 
przyjmującego wniosek 

Załączniki do wniosku:**                                       

      protokół zdawczo-odbiorczy przyrządów pomiarowych                

      inne …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………                                    

 

Uwaga: 

PWiK Sp. z o. o. informuje, że w przypadku odmowy zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków wnioskodawcy przysługuje 

prawo do złożenia wniosku o rozstrzygnięcie sporu do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego  Gospodarstwa Wodnego 

Wody Polskie w Warszawie, ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa, e-mail: warszawa@wody.gov.pl 

        
Obowiązek informacyjny, w sprawie danych osobowych pozyskanych od osoby, której dane dotyczą, 

 zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO 
 

1) Administratorem Danych Osobowych jest Spółka Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja  Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Przemysłowej 4,                  
97-300 Piotrków Trybunalski. 

2) Dane kontaktowe: adres email: rodo@pwik.piotrkow.pl, nr tel.: 44 645 16 07. 
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji usług związanych ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniem ścieków oraz w związku z prowadzoną przez Spółkę działalnością gospodarczą. 
4) Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych na podstawie obowiązujących przepisów 

prawa. 
5) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji sprawy, a także po jej zakończeniu w celu windykacji i archiwizacji, w czasie 

zgodnym z obowiązującymi przepisami. 
6) Posiada Pani/Pan prawo: dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

7) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 
8) Podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest dobrowolne, jednakże w celu realizacji wniosku lub zawarcia i realizacji                              

umowy – niezbędne.  
 

 
 

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

                                                                                                                                                                 czytelny podpis Wnioskodawca 

*   W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej 
**  Zaznaczyć odpowiedni prostokąt 
*** Niepotrzebne skreślić  
 

 

mailto:rodo@pwik.piotrkow.pl

