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Zwracam się z prośbą o wydanie warunków technicznych na zabudowę dodatkowego wodomierza 

(podlicznika) w celu opomiarowania wody bezpowrotnie zużytej na potrzeby pojenia trzody chlewnej na posesji 

przy ul. ……………………………… (dz. nr ……………………….) w Żorach.  

Równocześnie zlecam tut. Przedsiębiorstwu odpłatne wykonanie: 

 odbioru podejścia pod podlicznik wody oraz plombowanie wodomierza zakupionego we własnym zakresie, 

 odbioru podejścia pod podlicznik wody oraz plombowanie wodomierza z jego kosztem, 

 podejścia pod podlicznik wody oraz plombowanie wodomierza z jego kosztem. 

 

Cennik usług świadczonych przez PWiK Żory Sp. z o.o. dostępny pod adresem: http://pwikzory.com.pl/biuro-

obslugi-klienta/cennik-uslug/. Tutejsze Przedsiębiorstwo nie wykonuje podejść pod podliczniki wody na 

instalacjach wodociągowych wykonanych z miedzi oraz PCV. 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik: Zaświadczenie o nadanym nr identyfikacyjnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji  

Rolnictwa. 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 

Przedsiębiorstwo Wodociągów  i Kanalizacji Żory Sp. z o.o., z siedzibą w ul. Wodociągowa 10, 44-240 Żory informuje, że jest administratorem Państwa 

danych osobowych przekazanych w związku z niniejszym wnioskiem/zleceniem. 

PWiK Żory Sp. z o.o. powołało Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez email: iod@pwik.zory.pl  

Dane osobowe będą przetwarzane przez PWiK Żory Sp. z o.o.. w zakresie i celu: 

 niezbędnym do realizacji przedmiotu wniosku/zlecenia,   

 wykonania przez PWiK Żory Sp. z o.o. zadania realizowanego w interesie publicznym,  

 zawarcia   i  wykonania   umowy ,  a   także  podjęcia    przez   PWiK Żory Sp. z o.o. działań przed zawarciem umowy lub w celu dochodzenia lub 

obrony przed roszczeniami. 

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych i ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz 

przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a także prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest jednocześnie niezbędne do podjęcia przez PWiK Żory Sp. z o.o. działań związanych  

z przedmiotem wniosku.  

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych dostępnych jest na stronie internetowej pod adresem: www.pwikzory.com.pl/klauzula/  

Wnioskodawca: 

 

………………………………………………... 

(imię i nazwisko) 

 

………………………………………………... 

Adres zamieszkania (kod – miejscowość) 

 

………………………………………………... 

(ulica, nr domu) 

 

………………………………………………... 

(tel. kont.) 

Żory, dnia …………………….. 

Przedsiębiorstwo Wodociągów 

i Kanalizacji Żory Sp. z o.o. 

ul. Wodociągowa 10 

44-240 Żory 

Wniosek o wydanie warunków technicznych na zabudowę dodatkowego 

wodomierza (podlicznika) w celu opomiarowania wody bezpowrotnie 

zużytej na potrzeby gospodarstwa rolnego 

…………………………………… 

(podpis wnioskodawcy) 
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