
 

Przedsiębiorstwo Wodociągów 

i Kanalizacji w Suwałkach Spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością 

ul. gen. W. Sikorskiego 14, 

16-400 Suwałki,   

NIP 8440004199, REGON 790011345 

KRS 0000091808 

            WNIOSEK 
            o zawarcie umowy 
            o zaopatrzenie w wodę 
            i odprowadzanie ścieków 

 

      ODBIORCA INDYWIDUALNY 
                    KONSUMENT 

 
Data wpływu: ........................................ 

 

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

    podpis pracownika przyjmującego            

tel. 87 567 60 53 lub 87 567 90 65 

e-mail: biuro@pwik.suwalki.pl 
e-mail: dzial.sprzedazy@pwik.suwalki.pl 

 (**)    zaopatrzenie w wodę 
 (**)    odprowadzanie ścieków 
 (**)    zaopatrzenie w wodę – budowa 
 (**)    montaż wodomierza 
 (**)    plombowanie wodomierza 
 (**)    plombowanie podlicznika 

Sprawdzono kompletność dokumentów     

   i poprawność wypełnienia wniosku 

 (**) NOWY ODBIORCA  (**) ZMIANA ODBIORCY   (**) ZMIANA UMOWY  (**) odpowiednie zaznaczyć znakiem x 

                                     WNIOSEK PROSIMY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI 

 

        Suwałki,.......................................... 
WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA                                                                                                               miejscowość, data 
NAZWISKO 

                       
 

IMIĘ/IMIONA 

                       

PESEL 

           

 

DANE WSPÓŁMAŁŻONKA LUB WSPÓŁWŁAŚCICIELA   
NAZWISKO 

                       
 

IMIĘ/IMIONA 

                       

PESEL 

           

                                                                                                        

ADRES ZAMIESZKANIA: ............................................................................................................................. ........................................ 
 

ADRES DO KORESPONDENCJI: ........................................................................................................................................................ 
 

KONTAKT: 
NR TELEFONU: .............................................................................................................,  

  Wyrażam zgodę na przesyłanie powiadomień drogą SMS-ową. 

 

ADRES E-MAIL: ............................................................................................................,  

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej. Jednocześnie wskazuję podany wyżej adres e-mail, jako środek 

komunikacji elektronicznej umożliwiający mi zapoznanie się z treścią przesyłanych faktur.                                         
 

WNIOSEK DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ PRZY  

 

  

ul. ...........................................................................................  nr ..............; nr geod. działki ................................................................. 
 

Posesja podłączona jest bezpośrednio do miejskiej sieci wodociągowej: 

  tak, bezpośrednio poprzez przyłącze będące moją własnością;       

  tak, poprzez instalację**przyłącze** innych użytkowników;      

  nie…………………………………………………………… 

Woda z przeznaczeniem na cel: 

  bytowy;       

  budowlany;      

  inny………………………………………………………….. 
Ścieki z posesji odprowadzane są: 

  tak, bezpośrednio poprzez przyłącze będące moją własnością; 

  tak, poprzez instalację**przyłącze**innych użytkowników; 
  do zbiornika bezodpływowego – szamba. 

Odprowadzane ścieki będą pochodzenia: 

  bytowego;       

  inne……………………………………………………...….. 

mailto:biuro@pwik.suwlki.pl


Liczba osób na posesji: ………………..……   Planowane zużycie wody:  od ……..…  do  ….…… m³/ miesięcznie; 

Stan początkowy wodomierza – wskazanie: …………… m³   Rozliczenie od dnia: …………………………………. 

Budynek:  mieszkalny   mieszkalno-usługowy  usługowy  działka rekreacyjno-uprawna  budowa   inne      

Miejsce lokalizacji wodomierza:  studzienka wodomierzowa     pomieszczenie w budynku     piwnica                   

Dodatkowe informacje:…………………………………………………………………………………………………… 

W załączeniu: 

o protokół końcowego odbioru technicznego 

wykonania przyłącza/y; 

o inwentaryzacja powykonawcza geodezyjna; 

o oznaczenie dokumentu potwierdzającego stan 

prawny do nieruchomości (do wglądu) lub pełny 

nr Księgi Wieczystej;    

 

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

o umowa najmu/dzierżawy;                                                         

o inne dokumenty: 

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

 

Oświadczam, że jestem: 

o właścicielem posesji; 

o współwłaścicielem w udziale ................. i posiadam 

zgodę pozostałych współwłaścicieli;  

o zarządcą; 

o najemcą/dzierżawcą; 

o użytkownikiem; 

o użytkownikiem i korzystam z nieruchomości 

o nieuregulowanym stanie prawnym; 

o inne………………………………………………… 

 

……………………………………………………… 

 
 

Niniejszy wniosek stanowi podstawę do sporządzenia przedmiotowej umowy. Umowa zostanie zawarta w ciągu 14 dni, 

po uzupełnieniu wszystkich potrzebnych do jej sporządzenia dokumentów niedołączonych w chwili jego składania. 

Dostawa wody i/lub odprowadzanie ścieków rozpocznie się w ciągu 3 dni od podpisania umowy przez obie strony. 
 

 

Klauzula informacyjna - pouczenie: 

PRZEDSIĘBIORSTWO informuje, że w przypadku odmowy zawarcia niniejszej umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie 

ścieków WNIOSKODAWCY przysługuje prawo do złożenia wniosku o rozstrzygnięcie sporu do Dyrektora Regionalnego Zarządu 

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Białymstoku (ul. Branickiego 17A, 15-085 Białystok). 

 

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

                                                                                                                                    czytelny podpis Wnioskodawcy    
Zasady wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej: 

1. Formatem faktury w formie elektronicznej jest PDF (Portable Document Format). 
2. Faktura w formie elektronicznej będzie dostarczana do Odbiorcy za pośrednictwem poczty elektronicznej z adresu e-mail: 

dzial.sprzedazy@pwik.suwalki.pl 

3. Zgoda na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej nie wyłącza prawa PWiK w Suwałkach Sp. z o.o. do wystawiania i przesyłania 

faktur oraz korekt w formie papierowej w sytuacji nie odbierania e-faktur lub ich nieopłacania. 

4. Zmiana adresu e-mail, na który będą przesyłane faktury wymaga powiadomienia Dostawcy w formie pisemnej. W przypadku braku powiadomienia 
przez Odbiorcę o zmianie adresu e-mail korespondencja kierowana na dotychczasowy adres jest uważana za prawidłowo doręczoną. 

5. Odbiorca w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania faktur w formie elektronicznej. Rezygnacja taka wymaga powiadomienia Dostawcy 

w formie pisemnej lub elektronicznej. 
 

Informacja o ochronie danych osobowych: 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

z siedzibą w Suwałkach, ul. Generała Władysława Sikorskiego 14, 16-400 Suwałki (dalej PWiK). 
W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane? 

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji powyższego wniosku. 

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w ww. celu jest art. 6 ust. 1 lit. b) oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 
Podanie danych nie jest obowiązkowe, jednak niezbędne w zakresie realizacji ww. celu. 

PWiK będzie przekazywać Twoje dane osobowe innym podmiotom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych  

w imieniu i na rzecz PWiK. Ponadto PWiK będzie udostępniać Twoje dane osobowe innym podmiotom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z 
przepisów prawa. Twoje dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. 

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane? 

Twoje dane osobowe przetwarzane będą przez cały okres realizacji usługi oraz dla celów archiwizacyjnych nie dłużej niż 5 lat.  
W przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody, do momentu jej cofnięcia. 

Jakie masz prawa? 

Przysługuje Ci prawo do: 

▪ dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu, 

▪ sprostowania swoich nieprawidłowych danych, 

▪ żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych  w art. 17 RODO, 
▪ żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, 

▪ wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach  wskazanych w art. 21 RODO, 

▪ przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany. 
Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, 

Warszawa). 

Kontakt 

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się 

z nami: 

Inspektor Ochrony Danych: Zbigniew Walicki 
Tel.: + 48 601 397 826, e-mail: iod@pwik.suwalki.pl 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Suwałkach, 

ul. gen. W. Sikorskiego 14, 16-400 Suwałki. 

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

                                                                                                                                    czytelny podpis Wnioskodawcy    

mailto:iod@auraco.pl

