
 

 
...........................................................    Czerwionka–Leszczyny, dnia ................................. 

........................................................... 
nazwisko i imię  /firma/ 
...........................................................     
kod,  miejscowość       
........................................................... 
ulica,  nr  domu 
...........................................................          
PESEL/NIP         
...........................................................     
nr  telefonu         
 

WNIOSEK 

Proszę o zapewnienie dostawy wody,  podanie warunków technicznych podłączenia do sieci 
wod-kan, a także o zawarcie „umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków” 

 
do:   -  budynku mieszkalnego  * 
        -  działki  * 

-  budynku usługowo – handlowego  * 
-  .................................................................................................. ..........................................................................  

 
w  ................................................................przy ul. ...................................................... . nr / nr działki ......................* 

1.   Zapotrzebowanie wody na cele bytowe                   .................  m3/dobę, max ............. m3/h 
2.   Zapotrzebowanie wody na cele technologiczne (przemysłowe)  .................  m3/dobę, max ............. m3/h 
3.   Zapotrzebowanie wody na cele np. p.poż.   .................  m3/dobę, max ............. m3/h 
4.   Zapotrzebowanie wody na inne cele .................................... .................  m3/dobę, max ............. m3/h  
5.   Zapotrzebowanie wody razem wynosi       .................  m3/dobę, max ............. m3/h 
6.   Ilość odprowadzanych ścieków bytowych                                   .................  m3/dobę, max ............. m3/h 
7.   Ilość odprowadzanych ścieków przemysłowych                         .................  m3/dobę, max ............. m3/h 
8.   Wielkość ładunku zanieczyszczeń ścieków przemysłowych       BZT5 .............. mgO2/dm3, ChZT .............. mgO2/dm3,    
      inne ............................................................................................... .......................................................................................... 
9.  Obiekt posiada instalację wewnętrzną zasilaną z urządzenia hydroforowego     tak  / nie * 
10.  Planowany termin rozpoczęcia poboru wody lub dostarczania ścieków*  ......................................................                 

Jednocześnie  oświadczam,  że: 
- jestem właścicielem, współwłaścicielem, wieczystym użytkownikiem, posiadaczem, zarządcą * powyższej nieruchomości 

dla której prowadzona jest księga wieczysta nr......................................................,  
- po wykonaniu  przyłącza zobowiązuję / nie zobowiązuje * się do jego nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy i Miasta 

Czerwionka–Leszczyny oraz do zawarcia „umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków”  
z PWiK Czerwionka–Leszczyny Sp. z o.o., 

- wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i przyjmuję do wiadomości, że: 
1) administratorem moich/naszych danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą  

w Czerwionce-Leszczynach (44-230), ul. Nowy Dwór 20,  
2) z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować pod nr telefonu  324318180 lub e-mail: iod@pwikcl.pl 
3) dane osobowe przetwarzane będą w celu korzystania z usług PWiK - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a,b,c,f ogólnego rozporządzenia 

o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) 
4) odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa  

oraz podmioty uczestniczące w realizacji wniosków lub usług, 
5) dane osobowe przechowywane będą przez okres wymagany przepisami prawa, 
6) posiadam(y) prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia  

lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, 
7) mam(y) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania może uniemożliwić realizację wniosku/usługi/umowy. 

 
 
 
        ............................................................................ 

        podpis(y) 
 
Do  wniosku  dołączam: 
1.  Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci wodociągowej lub    
     kanalizacyjnej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu. 
2.  Akt własności (tylko w przypadku braku numeru księgi wieczystej). 
 
*) niepotrzebne skreślić 
 
 
PWiK Czerwionka–Leszczyny Sp. z o.o. informuje, że Informacja Konsumencka dla osób fizycznych składających wniosek niezwiązany  
z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, dostępna jest w Biurze Obsługi Klienta oraz na stronie www.pwikcl.pl 

PWiK Czerwionka–Leszczyny Sp. z o.o. 
44-230 Czerwionka–Leszczyny   
ul. Nowy Dwór 20 


