
Załącznik nr 1 do umowy 
o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków 
nr ………………………………………………. 

                                                                                                                                                                                                                                                                         
Nr .........................................  

 
   Dane odbiorcy usług – Wnioskodawcy:                                          Kutno, dn.  ............................ 
 
Nazwa: …………………………………………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Stałe miejsce wykonywania działalności 
 

Miejscowość, ……………………………………………………………….ul……………………………………………………..nr…………… 
 
Dodatkowe miejsce wykonywania działalności 
 

Miejscowość, ……………………………………………………………..ul……………………………………………………. nr…………….. 
 
Nr telefonu………………………………………………………………….. 

 
NIP/REGON* …………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Nr wpisu do KRS* ……………………………………………………………………………………………………………….. 
Nr wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej* 
 
Adres do korespondencji / wysyłania faktur: …………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
Adres mailowy ……………………………………………………………………………………………………….. 
 

 
                   PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW  
                  I KANALIZACJI Sp. z o. o. 
            99-300 Kutno, ul. Przemysłowa 4 
 

 

WNIOSEK 
o zawarcie* / o zmianę*  umowy o dostarczanie  wody* i odprowadzanie ścieków* 

 
Dotyczy miejsca poboru:obiektu – nieruchomości (dom, budynek, zakład usługowy, inne  –  rodzaj usługi/działalności)*:  
  
 .................................................................................................................................................................... 

 

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

Tytuł prawny do w/w  obiektu/nieruchomości:*  .......................................................................................... 
 

Poprzednik prawny w/w  obiektu/nieruchomości:*  .................................................................................... 
 

Odbiorca usług – Wnioskodawca oświadcza: 
 

 1. Przyłącze wodociągowe*, kanalizacyjne* jest prawidłowo włączone do sieci. 
 

 2. Wodomierz główny jest*/nie jest* oplombowany, zlokalizowany w  .................................................. 
 

 3. Woda zużywana będzie do celów:    ………………………………………………….…..w ilości m3/m-c 
      ………………………………………………………………………………………………….... w ilości m3/m/c 
      przeciwpożarowych ……..………………...……. w ilości dm3/s wg wodomierza do celów p/pożarowych 
      ………………………….…………………………………..………..wg wskazań dodatkowego wodomierza  
      …………………………………………………………………………... wg wskazań wodomierza własnego 
 
 

 4. Powierzchnia użytkowa obiektu budowlanego wynosi:  ..............................................................  m2  
 

 5. Przewidywane miesięczne zużycie wody: ………………...m3  _  w tym max ………..………. m3/godz. 
  
 6. Ilość osób przebywających w obiekcie* - zatrudnionych*:  ............................................................... 
 
 

 7. Na terenie nieruchomości są*/nie ma*  -  własne ujęcia wody (studnia kopana wiercona głębinowa) 
 

 o łącznej wydajności …………..m3/godz. wyposażone w wodomierze legalizowane / nielegalizowane*   



1) ………………………………...…………………. 2)  ............................................................................ 
(podać typ, nr, stan licznika)                                                    (podać typ, nr, stan licznika) 

8. Rodzaj odprowadzanych ścieków –  ................................................................................................. 
(ścieki: przemysłowe, szczególnie szkodliwe, bytowe, komunalne) 

9. Przewidywana ilość odprowadzanych ścieków: 

a)*   - Q max ………………………... m3/dobę;  Q max ………………………. m3/miesiąc 
liczonych wg wskazań wodomierza głównego na przyłączu do sieci miejskiej wodociągowej 

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

b)*   - Q max ………………………… m3/dobę;  Q max ……………………….. m3/miesiąc 
liczonych wg wskazań wodomierzy na własnych ujęciach wody - studniach 

c)*   wg wskazań urządzenia pomiarowego zamontowanego na przyłączu kanalizacyjnym 
............................................................................................................................................................... 

10. Rodzaj zanieczyszczeń ścieków  ...................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................. 
(wpisać jakie) 

11. Wnioskowany termin rozpoczęcia poboru wody  ............................................................................... 

12. Wnioskowany termin rozpoczęcia odprowadzania ścieków*:  ........................................................... 

Niniejszy wniosek stanowi podstawę do sporządzenia przedmiotowej umowy. 
1.Oświadczam/my *, że podane dane adresowe są zgodne z danymi zamieszczonymi w KRS/CEIDG 
2.Oświadczam/my*,  że jestem/śmy świadom/mi konsekwencji prawnych wynikających z podania ww danych, w szczególności adresu. 
3.Oświadczam/my że ww adres/sy są aktualne oraz ,że uprzednio podane dane adresowe lub osobowe  przestają być wiążące w stosunku do 

PWiK Sp.o.o. w Kutnie. * 

...................................................... 
)* - niepotrzebne skreślić Czytelny podpis Wnioskodawcy 

Załączniki do wniosku: 
- dokument stwierdzający stan prawny nieruchomości (własność, współwłasność, dzierżawa, inne - do wglądu) 
- KRS, kopia nadania NIP, REGON. 
- operat wodnoprawny lub  informacja w zakresie gospodarki wodno - ściekowej  w innej formie decyzja na odprowadzanie 

ścieków  ....................................................................................................................................................................................... 

………………………………… ... ……… 
podpis i pieczątka osoby przyjmującej wniosek 

Uwaga: wypełnia Przedsiębiorstwo 
Przyłącze wodociągowe jest własnością Przedsiębiorstwa Nr inwentarzowy  .......................................................... * 
Przyłącze wodociągowe nie jest własnością Przedsiębiorstwa Nr protokołu Odbioru  ............................................. * 
brak przekazania*  ...................................................................................................................................................... 
miejsce dostawy wody  ............................................................................................................................................... 
miejsce rozdziału odpowiedzialności  ......................................................................................................................... 
Przyłącze kanalizacyjne jest własnością Przedsiębiorstwa Nr inwentarzowy  .......................................................... * 
Przyłącze kanalizacyjne nie jest własnością Przedsiębiorstwa Nr protokołu Odbioru  ............................................. * 
brak przekazania*  ...................................................................................................................................................... 
miejsce odbioru ścieków  ............................................................................................................................................ 
miejsce rozdziału odpowiedzialności  ......................................................................................................................... 

............................................................. 
podpis i pieczątka 

Administratorem Danych Osobowych Odbiorcy usług jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą przy ul.Przemysłowa 4, 
99-300 Kutno. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych osobowych: ul. Przemysłowa 4, 99-300 Kutno, email: iod@pwik.kutno.pl 
Dane osobowe Odbiorcy usług będą przetwarzane w celu realizacji umowy wynikającej z niniejszego wniosku. 
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Odbiorcy usług jest ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 
zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2023 poz. 537) oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016r. - art. 6 ust. 1 lit. b. Dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od Odbiorcy usług i nie będą udostępniane innym 
podmiotom. Dane osobowe Odbiorcy usług będą przechowywane przez okres pięciu lat, licząc od rozwiązania umowy. Odbiorcy usług 
przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Odbiorca usług ma 
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych 
Odbiorcy usług jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy. Dane osobowe 
Odbiorcy usług nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

mailto:iod@pwik.kutno.pl

