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Dane inwestora:                              Żory, dnia ........................... 

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

        (imię i nazwisko)  
.............................................................. 

  (adres zamieszkania) 

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

.............................................................. 
           (nr telefonu) 

 

                                                
Zgłoszenie 

 
 Zgłaszam gotowość rozpoczęcia robót budowlanych związanych z wykonaniem przyłącza 

wodociągowego/kanalizacyjnego* do nieruchomości położonej w ...........................    przy ul. ........................... 

dz. nr .................... 

Jednocześnie zlecam wykonanie włączenia przyłącza wodociągowego do sieci wodociągowej (należy zaznaczyć 

właściwy kwadrat): 

 z zabudową zasuwy** 

 bez zabudowy zasuwy 

Niniejsze zgłoszenie stanowi jednocześnie wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę/odprowadzanie 
ścieków.  

Dane do umowy 
 
.............................................................................. 
 (imię i nazwisko/nazwa) 

.............................................................................. 
             (adres zamieszkania/siedziba) 

.............................................................................. 
 
.............................................................................. 
 
NIP……………………………………………………………………. 
 
PESEL (w przypadku osoby fizycznej)………………………………… 
 
Nr telefonu komórkowego……………………………………. 
 

Adres e-mail………………………………………………………………… 

Warunkiem zawarcia umowy jest przedstawienie do wglądu tytułu prawnego do korzystania z nieruchomości, względnie złożenie 
oświadczenia, iż nieruchomość ma nieuregulowany stan prawny. 

UWAGA 

Na podany adres e-mail zostaną przesłane 2 egzemplarze umowy celem podpisania przez osobę/podmiot wskazaną w Danych do 

umowy. W przypadku braku adresu e-mail umowy zostaną przesłane Poczta Polską. Termin wykonania włączenia przyłącza do 
sieci wodociągowej zostanie ustalony po odesłaniu 2 egzemplarzy podpisanej umowy do tut. Przedsiębiorstwa. 

 

 
*Niepotrzebne skreślić 
** Koszt zabudowy zasuwy wg cennika PWiK Żory Sp. z o.o. 

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów  

i Kanalizacji Żory Sp. z o.o. 
ul. Wodociągowa 10 

44-240 Żory 
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Wyrażam zgodę na otrzymywanie wiadomości z systemu powiadomień SMS funkcjonującego w Przedsiębiorstwie 

Wodociągów i Kanalizacji Żory Sp. z o.o.  

(należy zaznaczyć właściwy kwadrat): 

  TAK  - proszę wpisać w okienko nr telefonu do powiadomień SMS: 

  NIE 

 

Akceptuję wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 
Żory Sp. z o.o. z siedzibą w Żorach przy ul. Wodociągowej 10 zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług  

z dnia 11 marca 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz.1054) wraz z Regulaminem wystawiania  

i przesyłania faktur w formie elektronicznej.i 

(należy zaznaczyć właściwy kwadrat): 

  TAK – proszę wpisać w okienko adres e-mail do przesyłania e-faktur: 

  NIE 

  

UWAGA 
W przypadku, gdy osoba/podmiot wskazana w Danych do umowy posiada więcej punktów znajdujących się w inkasie  
tut. Przedsiębiorstwa, e-faktura dotyczyć będzie wszystkich punktów założonych na osobę/podmiot określoną w Danych  
do umowy.  

 

Do zgłoszenia załączam: 

1. Plan sytuacyjny, o którym mowa w art. 29a ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (Dz.U. z 
2019r. poz. 1186, z późn. zm.). 

2. Oświadczenie Inwestora druk OK-02-09 

 
 
............................................... 
 
            (podpis) 

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów  i Kanalizacji Żory Sp. z o.o., z siedzibą w ul. Wodociągowa 10, 44-240 Żory, tel. 32/43 44 632, e-mail. 
sekretariat@pwik.zory.pl 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, cofnięcia zgody (jeżeli była ona podstawą do 
przetwarzania danych) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 
jej cofnięciem 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/  
 

 
i Regulamin wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej wraz z informacją odnośnie przetwarzania Pani/Pana 
danych osobowych przez PWiK Żory Sp. z o.o. w ramach usługi e-faktura, znajduje się na stronie internetowej pod adresem: 
https://pwikzory.com.pl/druki/image/regulamin_e-faktura.pdf 
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