
   Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i Kanalizacji 

w Brzegu Spółka z o.o.  

ul. Wolności 15,  

49-300 Brzeg  

tel. 77 416 22 44 

Wniosek o zawarcie indywidualnych 

umów o zaopatrzenie w wodę i/lub 

odprowadzanie ścieków z osoba 

korzystającą z lokalu w budynku 

wielolokalowym 

 
 

 

 
 

 

Data przyjęcia wniosku 

WNIOSEK PROSIMY WYPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI 

 

Właściciel/zarządca ……………………………………………………………………..……. 
                 miejscowość, data 

Nazwa ………………………………………………………………………………………… 

 

Adres …………………………………………………………………………………………. 

 

Wniosek o zawarcie indywidualnych umów o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków z 

osobami korzystającymi z lokali w budynku wielolokalowym dotyczy nieruchomości położonej 

 

w ………………………………. przy ul. ………………………………… nr …………. 

 

właściciel/zarządca budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych oświadcza, że: 

 

1. instalacja wodociągowa w budynku jest wyposażona w wodomierze, które posiadają ważne cechy 

legalizacyjne i zainstalowane są zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi, przy wszystkich 

punktach czerpalnych  

 TAK  NIE 

2. możliwy jest odczyt wskazań wodomierzy w terminie uzgodnionym przez przedsiębiorstwo 

 TAK  NIE 

3. będzie rozliczał, zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków, różnicę wskazań między wodomierzem głównym a sumą wskazań wodomierzy 

zainstalowanych przy punktach czerpalnych wody; 

 TAK  NIE 

4. na podstawie umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1 wyżej cyt. ustawy, reguluje należności wynikające z 

różnicy wskazań między wodomierzem głównym a sumą wskazań wodomierzy zainstalowanych przy 

punktach czerpalnych wody; 

 TAK  NIE 

5. określił warunki utrzymania wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych oraz warunki 

pobierania wody z punktów czerpalnych znajdujących się poza lokalami; 

 TAK  NIE 

6. istnieje możliwość przerwania dostarczania wody do lokalu bez zakłócania dostaw wody do pozostałych 

lokali; w szczególności przez możliwość przerwania dostarczania wody do lokalu rozumie się założenie 

plomb na zamkniętych zaworach odcinających dostarczanie wody do lokalu; 

 TAK  NIE 

7. został uzgodniony sposób przerywania dostarczania wody z punktów czerpalnych znajdujących się poza 

lokalami, bez zakłócania dostaw wody do lokali. 

 TAK  NIE 

8. przed złożeniem niniejszego wniosku poinformował osoby korzystające z lokali o zasadach rozliczeń oraz 

o obowiązku regulowania dodatkowych opłat wynikających z taryf za dokonywane przez przedsiębiorstwo 

rozliczenie. 

 TAK  NIE 

 

 
 



Właściciel/zarządca zwraca się z wnioskiem o zawarcie umowy z dniem ……….…… na usługi: 

 

 zaopatrzenia w wodę  odprowadzania ścieków   

    

przy stanie wodomierza głównego ……………… nr wodomierza ……………………… z: 

1. Nazwa ………………………………………Adres ……..………………….……………… 

przy stanie wodomierza – podlicznika ……………… nr wodomierza ………………………. 

2. Nazwa ………………………………………Adres ……..……………….………………… 

przy stanie wodomierza – podlicznika ……………… nr wodomierza …………….…………. 

3. Nazwa ………………………………………Adres ..…..…………………………………… 

przy stanie wodomierza – podlicznika ……………… nr wodomierza ………………………. 

4. Nazwa ………………………………………Adres ..…..…………………………………… 

przy stanie wodomierza – podlicznika ……………… nr wodomierza ………………………. 

5. Nazwa ………………………………………Adres …..………………………….………… 

przy stanie wodomierza – podlicznika ……………… nr wodomierza ………………………. 

6.  Nazwa ………………………………………Adres …..………………………….………… 

przy stanie wodomierza – podlicznika ……………… nr wodomierza ………………………. 

7. Nazwa ………………………………………Adres ……..………………………………… 

przy stanie wodomierza – podlicznika ……………… nr wodomierza ………………………. 

8. Nazwa ………………………………………Adres ……..………………………………… 

przy stanie wodomierza – podlicznika ……………… nr wodomierza ………………………. 

 

Uwagi : (np. metoda rozliczania kosztów różnicy wskazań między wodomierzem głównym a sumą wskazań 

wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych wody, podział kosztów abonamentowych) 

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
Zgodnie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia   27 kwietnia 2016 r., wyrażam zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych zawartych w niniejszym wniosku dla celów wynikających z jego realizacji. 

 
 

…………………………………………… 
  Podpis 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o.  z siedzibą w Brzegu przy ul. 

Wolności 15. 

2. Inspektorem ochrony danych osobowych w PWiK w Brzegu Sp. z o.o.  jest Pani Agnieszka Jarosz z którą można skontaktować się poprzez e-mail: 

sekretariat@pwik.brzeg.pl  w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na jednej z poniżej wymienionych podstaw: 

a) W celu wypełnienia obowiązku prawnego tj. ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz z zakresu 

rachunkowości (art 6 ust 1  lit. c RODO), 

b) W celu realizacji umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem 

umowy (art 6 ust 1 lit. b RODO), 

c) W celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu PWiK w Brzegu Sp. z o.o., który polega na ustaleniu i ewentualnym dochodzeniu roszczeń (art 6 ust 

1 lit. f RODO), 

d) Na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych do celu dla jakiego zgoda została wyrażona (art 6 ust 1 lit. a RODO) 

4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymagane przez PWiK w Brzegu Sp. z o.o. w celu zawarcia i realizacji umowy, a konsekwencją 

niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy.  

5. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu. 

6. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: dostawca systemu informatycznego, banki w zakresie realizacji płatności, organy uprawnione do otrzymania 

Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa. 

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane: do czasu wypełnienia obowiązku prawnego PWiK w Brzegu Sp. z o.o./ do czasu realizacji umowy/do czasu 

realizacji prawnie uzasadnionego interesu PWiK w Brzegu Sp. z o. o /do czasu cofnięcia zgody. 

9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia 

danych, prawo wniesienia sprzeciwu. 

10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza 

przepisy RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

 

 

…………………………………………… 
  Podpis 

mailto:sekretariat@pwik.brzeg.pl

