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 WŁAŚCICIELA/ZARZĄDCY BUDYNKU WIELOLOKALOWEGO
O ZAWARCIE UMÓW O ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW
Z OSOBAMI KORZYSTAJĄCYMI Z LOKALI

D - BW

Piotrków Trybunalski
Miejscowość

Data

PROSIMY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI

1. SYMBOL KLIENTA: …………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………..………
(imię i nazwisko lub nazwa Wnioskodawcy składającego wniosek – właściciel lub zarządca)
………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………..………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………..………

(adres stałego pobytu lub siedziby firmy (kod, miasto, ulica))
………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………..………

Pieczęć wpływowa

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

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

(nr telefonu / e-mail)

PESEL …………………………….…………………………

NIP …………………………….…………………………

REGON …………………………….…………………………

(w przypadku osoby fizycznej wskazać numer PESEL, dla przedsiębiorstw NIP i REGON)

Wnioskuję o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków z właścicielem/zarządcą i osobami
korzystającymi z lokali budynku wielolokalowego zlokalizowanego przy ul. ………………………………………………………………………………….………………
nr ……………………………………………………………. w Piotrkowie Trybunalskim, przyłączonego do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej.**
Odbiorcą usług będzie (dokładna nazwa i adres) .……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(wypełnić w przypadku gdy stroną umowy będzie inna osoba niż Wnioskodawca)

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

REGON ……………………………………………………... NIP …………………...……………………………………………. KRS ……………………………….………………………………………...
Osoba(y) upoważniona(e) do podpisania umowy: ………………….……………………………………………………………….………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Adres do doręczenia faktur VAT i korespondencji:

telefon: ………………………………………………………………………………….……………..

Nazwa: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Ulica: ………………………………………………….……………..………………………. nr domu: ……………………..………………….. nr mieszkania: …………………………….……….
Kod pocztowy: ……………………………………..…….. miejscowość ..………………………………………………………………………………………………………………………………….
Ilość lokali, w których zainstalowane są wodomierze lokalowe opomiarowujące wszystkie punkty czerpalne: …….…………………..…………..…

Wnioskodawca określa okres do odczytów i rozliczeń wodomierzy: *
- jednomiesięczny

- dwumiesięczny

2. Wnioskodawca oświadcza, że jest korzystającym z nieruchomości w ust. 2 na mocy prawa:*
właściciel
współwłaściciel/-e
zarządca
Wnioskodawca oświadcza, że:
1. Podane powyżej dane są zgodnie ze stanem faktycznym na dzień złożenia wniosku.
2. Będzie rozliczał i regulował należności wynikające z różnicy wskazań między wodomierzem głównym a sumą wskazań
wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych wody.
3. Poinformował osoby korzystające z lokali o zasadach rozliczania różnic (o których mowa w punkcie 2) oraz o obowiązku
ponoszenia na rzecz Spółki dodatkowych opłat wynikających z obowiązujących taryf.
……………………………………………………………………..

czytelny podpis Wnioskodawcy

Załączniki:*
Lista osób korzystających z lokali uprawnionych do zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie
ścieków – Załacznik 1
Inne (np. oświadczenie, upoważnienie, kopia dok. tożsamości itd.)
Protokół zdawczo-odbiorczy przyrządów pomiarowych
Aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej

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.

Oświadczam, że zapoznałam/em się z informacją konsumenta wynikającą z art. 8 i art. 12 ustawy z dnia 30-05-2016 r. o prawach
konsumenta (Dz.U. z 2019 r., poz. 134).

…………………………..……………………………………….

czytelny podpis Wnioskodawcy

* Zaznaczyć odpowiedni prostokąt

Załącznik nr 1.
Lista osób korzystajacych z lokali uprawnionych do zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków w budynku
wielolokalowym położonym przy ul. ………………………………………………………………………………………………………… w Piotrkowie Tryb.

Imię i nazwisko
korzystającego z lokalu
(Najemca/Właściciel)

Adres zamieszkania

Adres lokalu

Nr wodomierza/-y

Podpis Najemcy/Właściciela
lokalu wyrażającego zgodę
na zawarcie umowy
o zaopatrzenie w wodę
i odprowadzenie ścieków

