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

        (imię i nazwisko)      

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

     (adres zamieszkania) 

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

           (nr telefonu)      Przedsiębiorstwo Wodociągów 
        i Kanalizacji Żory Sp. z o.o. 
        ul. Wodociągowa 10 

        44-240 Żory 

 

 

Oświadczenie o posiadaniu dodatkowego źródła wody 
 

  Zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, właścicielowi gruntu 

przysługuje prawo do zwykłego korzystania z wód stanowiących jego własność oraz 

z wody podziemnej znajdującej się w jego gruncie w ilości nie większej niż 5 m3/d 

(Dz.U. 2017 poz. 1566) 
 

Wobec powyższego: 
 

Czy pobiera Pan/Pani wodę z innych źródeł niż przyłącze wodociągowe 
PWiK Żory Sp. z o.o.? 
 

 TAK* 
 
 NIE 
 

* Jeżeli „TAK” to proszę podać rodzaj źródła wody : 
  

 studnia głębinowa 
  
 inne ………………………. 
 

* Jeżeli „TAK” to czy pobierana woda wprowadzana jest do kanalizacji sanitarnej? 
 

 TAK 
 
 NIE – do jakich celów wykorzystywana jest woda? …………………………………… 
 

Jeżeli woda wprowadzana jest do kanalizacji sanitarnej to:  
Niniejszym oświadczam, iż przed dokonaniem odbioru technicznego przyłącza 
kanalizacji sanitarnej na instalacji dodatkowego źródła wody zainstalowano 
odrębny wodomierz. 

 
 ……………………………………….. 
       Podpis 
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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 oświadczeniem. 

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/  
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