
                 Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów  

                 i Kanalizacji Spółka z o.o.  

                 ul. Jagiellońska 8,  

                 32-500 Chrzanów 

 

WNIOSEK 

o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i (lub) odprowadzanie ścieków 

nowe podłączenie* / zmiana posiadacza nieruchomości (obiektu)* 

 

Imię i nazwisko / nazwa: ........................................................................................................................... 

 

PESEL :   ................................................................................................................................................... 

 

Adres nieruchomości.................................................................................................................................. 

 

Adres stałego zamieszkania........................................................................................................................ 

 

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

 

Numer telefonu kontaktowego………………........................................................................................... 

 

REGON....................................................................NIP............................................................................ 

 

Cel zużycia wody : 

-gospodarstwo domowe        tak nie /* 

-przemysł         tak nie /* 

-cele inne         tak nie /* 

- ................................................................................................................ 

Nieruchomość posiada  

  - przyłącze wodociągowe do sieci wodociągowej     tak nie /* 

  - punkt poboru wody do : 

a. podlewania ogrodu przydomowego 

➢ wodomierz  dodatkowy      tak nie /* 

 

-przyłącze kanalizacyjne do sieci kanalizacyjnej     tak nie /* 

   Rodzaj odprowadzanych ścieków: 

▪ bytowe    (ścieki z budynków przeznaczonych na pobyt ludzi , osiedli mieszkaniowych i 

terenów usługowych powstające w szczególności w wyniku ludzkiego metabolizmu oraz 

funkcjonowania gospodarstw domowych)  

▪ przemysłowe ( ścieki odprowadzane z nieruchomości na których prowadzi się działalność 

produkcyjną, handlowo - usługową lub inną działalność gospodarczą, nie będące ściekami 

bytowymi) 

 - zbiornik bezodpływowy /przydomową oczyszczalnię ścieków   tak nie/* 

 

Do niniejszego wniosku zostają załączone 

1. aktualny tytuł prawny do nieruchomości      tak nie/* 

2. upoważnienie współwłaścicieli w przypadku współwłasności do zawarcia umowy tak nie/* 

3. stan wodomierza/ urządzenia pomiarowego na dzień zmiany umowy............................................. 

4. wyciąg z KRS - u  ( w przypadku firm)      tak nie/* 

 

 

 

 

 



Wnioskodawca oświadcza, że : 

1. posiada następujący tytuł prawny do korzystania z ww. nieruchomości: 

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

(własność, współwłasność, użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem, dzierżawa, zarząd)* 

2. Wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą  z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

o ochronie danych osobowych (t.j. - Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.). 

Przyjmuję do wiadomości,  że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 

Spółka z o.o. Chrzanów z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 8, 32-500 Chrzanów. Dane będą 

przetwarzane zgodnie  z ustawą z dnia  29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.)  w celu realizacji niniejszego wniosku na świadczenie usług. 

2. Dane będą udostępniane jedynie uprawnionym podmiotom, w okolicznościach przewidzianych 

w obowiązujących przepisach prawa.  

3. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji niniejszego wniosku. 

    

                                                                      

 

 

Chrzanów, dnia ........................................                                           ....................................................... 

                                                                                                                      (podpis wnioskodawcy) 

___________________________________ 

 

 (data i podpis osoby przyjmującej wniosek) 

  

* niepotrzebne skreślić 


