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Giżycko dn. …………………………… 
 

Przedsiębiorstwo Wodociągów  i Kanalizacji Sp. z o.o. 
ul. Obwodowa 6 
11-500 Giżycko 

 

 

Wniosek o zawarcie umowy na zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków*                            

do/z nieruchomości ul. ……………………………………………………………….. w Giżycku. 

 

 

Tytuł własności do nieruchomości: własność / współwłasność* stwierdzona na podstawie: księgi wieczystej: 

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

Najem / dzierżawa* umowa na czas nieokreślony / określony* od ......................................... do ........................................ 

na podstawie umowy …………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

Dotyczy osoby prawnej, jednostki organizacyjnej, osoby fizycznej będącej przedsiębiorcą. W przypadku pełnomocnictwa 
proszę dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego pełnomocnictwo**. 

Dane podmiotu gospodarczego 
Pełna nazwa podmiotu gospodarczego (dane do faktury) 

reprezentowany przez: (imię, nazwisko, PESEL) 

KRS**  
 

 

 

 

 

 

NIP**  

REGON**  

 

Dotyczy osoby fizycznej. W przypadku współwłasności podać dane wszystkich współwłaścicieli lub wskazać pełnomocnika 
(jeżeli jedna osoba reprezentuje kilku współwłaścicieli dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego pełnomocnictwo do 

reprezentowania**) 

IMIĘ 

NAZWISKO 

 

 

   

ADRES 

ZAMELDOWANIA 

 

 

 

   

ADRES 

ZAMIESZKANIA 

 

 

 

   

PESEL     
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WODA NA CELE* POMIAR* CHARAKTER ŚCIEKÓW* POMIAR* 

Zaopatrzenie w wodę* 
Wodomierz główny 

Podlicznik 
Ryczałt* 

Bytowe* 

Wodomierz główny 
Podlicznik 

Ryczałt 
Przepływomierz* 

Woda zużywana 
bezpowrotnie 
(bez produkcji 

ścieków)* 

Dodatkowy wodomierz podlicznik* Przemysłowe* 

Wodomierz główny 
Podlicznik 

Ryczałt 
Przepływomierz* 

  
Bytowe 

ujęcie własne* 

Wodomierz główny 
Podlicznik 

Ryczałt 
Przepływomierz* 

  
Przemysłowe 
ujęcie własne* 

Wodomierz główny 
Podlicznik 

Ryczałt 
Przepływomierz* 

Oświadczenie wnioskodawcy: 

1. Zapoznałam/em się z projektem umowy, który akceptuję / nie akceptuję* w zakresie: 

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

2. Otrzymałam/em i zapoznałam/em się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych                                 

w PWiK Sp. z o.o. w Giżycku. 

 

Adres, na który mają być dostarczane faktury i inna korespondencja: 

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

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

Nr telefonu kontaktowego: 

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

 

 

 

     PODPIS                                                PODPIS                                                    PODPIS                                             PODPIS 

 

* niepotrzebne skreślić 

** do wniosku należy dołączyć kserokopie potwierdzające przedstawione dane 

 

 

Objaśnienia 

  

Charakter ścieków : 

ścieki bytowe – ścieki z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej, powstające w wyniku ludzkiego metabolizmu 

lub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz ścieki o zbliżonym składzie pochodzące z tych budynków;. 

ścieki przemysłowe – ścieki niebędące ściekami bytowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi będącymi skutkiem opadów atmosferycznych, 

powstałe w związku z prowadzoną przez zakład działalnością handlową, przemysłową, składową, transportową lub usługową, a 

także będące ich mieszaniną ze ściekami innego podmiotu, odprowadzane urządzeniami kanalizacyjnymi tego zakładu 


