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 WNIOSEK O OKREŚLENIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA 
do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej 

(proszę wypełnić drukowanymi literami) 

I. Dane wnioskodawcy: 

1. Nazwa firmy / nazwisko i imię ……………………………………………………………………………... 

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

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

2. NIP / PESEL ……………………………………………………………………………………………….... 

3. REGON / PKD ………………………………………………………………………………………………. 

4. Adres …………………………………………………………………………………………………………. 
  (ulica ) 

……………………………………………………………………………………………………………….... 
 (kod pocztowy, miejscowość) 

5. Telefon / Fax…...…………………………………………………………………………………………..... 

6. Adres e-mail …………………………………………………………………………………………………. 

7. Adres do korespondencji / siedziby wnioskodawcy (jeśli jest inny niż wyżej) ……………………………… 

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

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

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

II. Dane obiektu: 

1. Przeznaczenie obiektu ……………………………………………………………………………………... 

2. Charakterystyka działalności ………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Adres obiektu ……………………………………………………………………………………................. 
  (ulica)    (kod pocztowy, miejscowość) 

4. Przewidywane zużycie wody ………………………………………………………………………………. 
  (miesiąc)  (rok) 

5. Cel wykorzystania  

  do technologii procesu produkcyjnego 
  do celów ppoż  
  do socjalno–bytowych  
  do celów gospodarczych (rolniczych; ogrodniczych) 
  inne 

6. Przewidywany charakter ścieków ………………………………………………………………………... 
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III. Oświadczenia: 

Uwaga: 
W przypadku przedsiębiorcy oświadczenie podpisują osoby uprawnione do jego reprezentowania, wykazane  
w dokumentach rejestrowych przedsiębiorcy (KRS, Ewidencja Działalności Gospodarczej). W przypadku spółki prawa 
handlowego, reprezentacja wynika z KRS, natomiast w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, 
osoba wpisana do Ewidencji Działalności Gospodarczej podpisuje poniższe oświadczenia. 

1. Oświadczam, że do korzystania z nieruchomości / obiektu / lokalu wymienionej w punkcie II.3 
niniejszego wniosku, posiadam tytuł prawny wynikający z: 

 prawa własności;  prawa współwłasności;  użytkowania;  użytkowania wieczystego; 
 trwałego zarządu;   spółdzielczego prawa do lokalu;   najmu;   dzierżawy;   leasingu;   inne: 
……………………………………………. posiadam zgodę właściciela;  wszystkich współwłaścicieli na 
dostarczanie do nieruchomości/obiektu/lokalu wody pitnej;  nie posiadam tytułu prawnego  

Jednocześnie: 

 Zobowiązuję się do okazania na żądanie „Huty Pokój” S.A. dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu 
prawnego do korzystania z przyłączanej(go) nieruchomości/obiektu/lokalu. 

 Przyjmuję do wiadomości, że złożenie oświadczenia niezgodnego z prawdą może spowodować odpowiedzialność 
przewidzianą w przepisach prawa, w szczególności odpowiedzialność finansową, również w przypadku roszczeń 
osób trzecich wobec „Huty Pokój” S.A., związanych z faktem zawarcia umowy o przyłączenie do sieci wody pitnej  
z osobą, która nie posiadała tytułu prawnego do wskazanej w pkt. II.3 wniosku nieruchomości, bądź zawarcia 
umowy nie ze wszystkimi osobami posiadającymi tytuł prawny do wskazanej w pkt. II.3. wniosku nieruchomości.  

 Zobowiązuję się do niezwłocznego informowania „Hutę Pokój” S.A. o wszelkich zmianach w zakresie tytułu 
prawnego do nieruchomości, w szczególności o utracie tytułu prawnego, przy czym przyjmuję do wiadomości, iż 
brak przekazania takiej informacji może spowodować odpowiedzialność, w tym finansową, o której mowa powyżej. 

2. Oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne udostępnienie nieruchomości w celu budowy 
 i przyszłej eksploatacji przyłącza wodnego/kanalizacyjnego i punktu pomiarowego  

3. Niniejszym oświadczam, że zamieszczone powyżej dane są zgodne z rzeczywistym stanem 
faktycznym  
i prawnym oraz zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o ich zmianie. 

IV. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

1. Podane w niniejszym wniosku dane osobowe będą przetwarzane przez  
„Hutę Pokój” S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Niedurnego 79 w celu określenia 
warunków przyłączenia do sieci wodnej i/lub kanalizacyjnej, zawierania i realizacji umów  
o dostawę wody pitnej i/lub odprowadzenie ścieków oraz wystawiania faktur zgodnie z ustawą  
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926,  
z późn. zm.).  

1.1. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych. 

 Wyrażam zgodę;  Nie wyrażam zgody na przetwarzanie przez „Hutę Pokój” S.A. z siedzibą  
w Rudzie śląskiej przy ul. Niedurnego 79 moich danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku

V. Załączniki: 

1. Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny określający usytuowanie obiektu, w którym będą używane 
przyłączane urządzenia, instalacje lub sieci, względem istniejącej sieci, usytuowanie sąsiednich 
obiektów oraz propozycję lokalizacji punktu wyjścia z systemu wodnego i kanalizacyjnego.  
Warunek ten spełnia m.in. mapa do celów informacyjnych lub opiniodawczych w skali 1:500, 
1:1000, 1:2000 uwzględniająca aktualny stan rozgraniczenia działek.  

……………………………………..                                         …………………………………….. 
 (miejscowość)  (data, czytelny podpis wnioskodawcy  

 lub osób reprezentujących wnioskodawcę ) 

 
Odbiór warunków w biurze Oddziału Energetycznego W7 w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku 
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WYPEŁNIA „HUTA POKÓJ” S.A. PRZYJMUJĄCA WNIOSEK 

Woda Pitna                        

Woda Przemysłowa           

Ścieki socjalne                   

Ścieki przemysłowe           
 
Wniosek przyjęto w: 

…………………………………………………………………………………….. 
(nazwa komórki organizacyjnej; data wpływu) 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                    (podpis, pieczątka pracownika) 

 

Nr wniosku (HP)    …………………………………… 

 

 

 

UWAGI 

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 


