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 Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A. 
ul. Podhalańska 7, 44-335 Jastrzębie-Zdrój 
tel. 32 47 87 777, www.jzwik.pl 
 
Wniosek inwestora 
JZWiK/TWT/10-2/1 

miejsce na 
kod kreskowy 

    

 

Dane inwestora:  
 

 
imię, nazwisko / nazwa firmy 

 

 
adres zamieszkania / siedziby firmy (kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu/lokalu) 

 

   
PESEL / NIP  KRS (w przypadku przedsiębiorstw) 

 

   
numer telefonu  adres e-mail 

 

Tytuł prawny do nieruchomości:  
 np. właściciel / współwłaściciel  

 

Dane pozostałych współwłaścicieli:  
 prosimy wypełnić tylko w przypadku współwłasności nieruchomości 

 

Niniejszym zlecam: 

  nadzór nad wykonaniem podłączenia wodociągowego 

     nadzór nad wykonaniem podłączenia kanalizacji prosimy o wypełnienie jedynie w przypadku sieci 

     odbiór jakościowy podłączenia wodociągowego 

     odbiór jakościowy podłączenia kanalizacyjnego 

     wykonanie wcięcia do wodociągu 

     wykonanie wcięcia do kanalizacji 

     montaż wodomierza 

     przeniesienie wodomierza 

 
w nieruchomości położonej w  

 miejscowość, ulica, numer domu lub działki 
 

 
numer ksiąg wieczystych 

 

Do wniosku prosimy załączyć: dokumentację techniczną, oświadczenie geodety oraz zgodę organu na budowę 
przyłącza. 

 

Jednocześnie wnoszę o zawarcie na czas  umowy w zakresie: 

 nieokreślony / określony do  

  dostarczania wody  

      odprowadzenia ścieków bytowo-gospodarczych 
ścieki z budynków mieszkalnych i obiektów usługowych, powstające w wyniku 
metabolizmu ludzkiego oraz funkcjonowania gospodarstw domowych 

      odprowadzenia ścieków przemysłowych 
ścieki powstałe w związku z prowadzoną przez zakład działalnością handlową, 
przemysłową, składową, transportową lub usługową 

 

Przewidywane miesięczne zużycie wody / ilość odprowadzanych ścieków:   średnio: 3m3 na osobę 
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Dane odbiorcy usług: 

podane poniżej dane zostaną zawarte w umowach oraz na przyszłych fakturach VAT. Prosimy o wypełnienie jedynie w sytuacji, gdy 
dane odbiorcy usług są inne od danych inwestora 

 

 
imię, nazwisko / nazwa firmy 

 

 
adres zamieszkania / siedziby firmy (kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu/lokalu) 

 

   
PESEL / NIP  KRS (w przypadku przedsiębiorstw) 

 

   
numer telefonu  adres e-mail 

 

Adres do korespondencji: prosimy o wypełnienie jedynie w sytuacji, gdy adres do korespondencji jest inny od adresu odbiorcy usług 
 

 
imię, nazwisko / nazwa firmy 

 

 
adres zamieszkania / siedziby firmy (kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu/lokalu) 

 

   
PESEL / NIP  KRS (w przypadku przedsiębiorstw) 

 

   
numer telefonu  adres e-mail 

 

Oświadczam, że: prosimy o wypełnienie jedynie w przypadku podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej 
 

  nieruchomość posiada wodomierz przedsiębiorstwa wodociągowego woda dostarczana jest np. przez JZWiK S.A. lub 
PWiK Wodzisław Śląski 

      zamierzam korzystać z wodomierza zamontowanego na ujęciu własnym woda pobierana np. ze studni głębinowej; 
prosimy załączyć odpowiedni wniosek 

      zamierzam korzystać z wodomierza do poboru wody bezpowrotnie zużytej woda, która nie wpływa do kanalizacji;  
prosimy załączyć odpowiedni wniosek 

      rozliczenie ilości oprowadzanych ścieków następować będzie wg normy 
ryczałtowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 
14.01.2002r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody 

w przypadku braku wodomierza na 
jakimkolwiek źródle wody stosowana będzie 
norma ryczałtowa (zwykle 3m3 za każdą 
zamieszkałą osobę) 

  

 

Klauzula informacyjna – przetwarzanie danych osobowych 
Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE L 119 z 4 maja 
2016 r.) Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A. informuje, że: 
1. Administratorem danych osobowych klienta jest Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A., 44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Podhalańska 7, tel. 324787777; 
e-mail: kancelaria@jzwik.pl. 
2. W przypadku pytań w zakresie ochrony danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych na adres e-mail: iod@jzwik.com.pl  
3. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane w kilku różnych celach tj. w celu realizacji umowy, realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym 
w szczególności dla dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa, jak również dla celów wywiązania się z ciążącego na Administratorze obowiązku 
prawnego. 
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a), b) RODO (wykonywanie umowy) oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadnione 
interesy Administratora, np. dochodzenie roszczeń wynikających z umowy). 
5. Odbiorcami danych osobowych Klienta będą te podmioty, którym JZWiK S.A. ma obowiązek ich przekazywania na gruncie obowiązujących przepisów prawa, a 
także podmioty świadczące na rzecz JZWiK S.A. usługi niezbędne do wykonywania umowy. 
6. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez JZWiK S.A. w okresie obowiązywania umowy, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia 
ewentualnych roszczeń wynikających z umowy oraz przez okres, jaki wymagają tego powszechnie obowiązujące przepisy. 
7. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do ograniczenia 
przetwarzania oraz prawo do ich przeniesienia. 
8. Klient ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
9. Podanie danych przez Klienta jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i wykonania umowy. Niepodanie danych powoduje, że realizacja i zawarcie umowy 
nie będą możliwe. 

 

 

   
 data  podpis 

 
 

 
 

nazwisko pracownika JZWiK S.A. przyjmującego wniosek  
 


