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                             ................................................................ 
                                                        (data) 

 

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY  

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 
(t.j.Dz.U. z 2019 r. poz.1437 ze zmianami) oraz Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków (Dz.Urz. Woj. Pomorskiego z 
dnia 28.11.2019 r., poz.5370 oraz Dz.Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 4.06.2019 r., poz.2729) wnoszę o zawarcie umowy na:  
 

(proszę zaznaczyć właściwe): 

 

 - dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków;         - dostarczanie wody;              - odprowadzanie ścieków 

Dane wnioskodawcy:  

Imię i nazwisko/nazwa firmy:..................................................................................................................................................... 

Adres zamieszkania/siedziba firmy: ...........................................................................................................................................  

Adres do korespondencji: ..........................................................................................................................................................                                                                                                                                                    

 

PESEL **.................................................. KRS* ..........................................................  NIP* ………………………………………………… 
 

Tel. kontaktowy:.......................................................................e.mail…..................................................................................... 

 

Miejsce dostarczania wody i/lub odprowadzania ścieków: 

ulica........................................................................................ nr................. nr dz. bud. ..........................  obr............... 

miejscowość................................................................................................................................................................... 

 

Czas trwania umowy:  

 - nieokreślony;  

 - określony       od dnia ……………………..……….………………………… do dnia ……………………..............………………………..…………….. 
 

 

 

DOSTARCZANIE WODY 

 

Planowane zużycie wody: …………......…………………..[m3/m-c] 

do celów zgodnych ze złożonym oświadczeniem (dokument wymagany). 
 

 

Budynek: 
 

 - zamieszkały Ilość osób zamieszkujących……..………;  

 - użytkowany;      

 - w budowie;      

 - działka niezabudowana 

 

Nieruchomość podłączona jest bezpośrednio do miejskiej sieci wodociągowej:    - tak       - nie    
 
 
 

*  dotyczy podmiotu gospodarczego 
** dotyczy osób fizycznych 



 

 

ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW 
 

Rodzaj: 

 - ścieki bytowe;               

 - ścieki przemysłowe ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………                         
                                                                                                                 (rodzaj działalności)       
Sposób odprowadzania: 

 - bezpośrednio: 
                                 - studzienka kanalizacyjna na terenie nieruchomości:     - tak      - nie                                                      

 - poprzez instalację innych użytkowników;  

 - zbiornik bezodpływowy – szambo; 

 - oczyszczalnia przydomowa 
 

Miejsce lokalizacji wodomierza: 

 - studzienka wodomierzowa; 

 - budynek -  ………………………………………………………………………….……………………………………………………………...……………………….. 
                                                                                              (umiejscowienie wodomierza w budynku) 
 

Załączniki:  
 

 -  dowód osobisty (do wglądu);                                                                                                                                                                                

 -  numer księgi wieczystej: ...............................................................................................; 

 -  akt notarialny;                                                                                                

 -  oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością;                  

 -  wypis z CEIDG;  

 -  wypis z KRS (dotyczy firm);       

 -  protokół odbioru przyłącza;           

 -  protokół zdawczo-odbiorczy nieruchomości;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 -  decyzja pozwolenia wodnoprawnego;                                                       

 -  inny …………................………….………..                               
       
 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie dotyczącym numeru PESEL do prowadzenia ewentualnych działań 
windykacyjnych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji STAR-WiK Sp. z o.o. * 

                                                                                                                     

Zapoznałem się z INFORMACJĄ W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ 
PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI STAR-WiK Sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim 

 
 
 

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

                                                                                                                                                               czytelny podpis Wnioskodawcy 

 
WYPEŁNIA PWIK STAR-WIK 
 
Potwierdzam, że dane osobowe podane we wniosku są zgodne z przedstawionym przez wnioskodawcę dokumentem tożsamości.                                          
                         
                                                                                                                    
                                                                                                                                            ........................................................................... 
                                                                                                  data i podpis osoby przyjmującej oświadczenie 

 
 
 



 

 

 

………..…………………………………..…                                                                                                          Starogard Gd., dnia………………… 
          (imię i nazwisko / nazwa firmy)    

………..………………………………….................      
         (adres zamieszkania / siedziby  firmy) 

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

………..……………………………………………...      
           (adres punktu poboru wody)  

 
 

OŚWIADCZENIE 
 

Niniejszym oświadczam, że korzystając z usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, świadczonych przez 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji STAR-WiK Sp. z o.o. oraz zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r.- 

Prawo wodne pobrana woda wykorzystywana jest na następujące cele (należy zaznaczyć tylko jeden cel): 

 
A. GOSPODARSTWO DOMOWE*: 

 do celów socjalno-bytowych gospodarstwa domowego (zbiorowe zaopatrzenie ludności w wodę 

przeznaczoną do spożycia przez ludzi) 

 

B. PRZEDSIĘBIORCY**: 

 do celów wydobywania węgla kamiennego i węgla brunatnego 

 do celów pozostałego górnictwa i wydobywania 

 do celów produkcji artykułów spożywczych 

 do celów produkcji napojów 

 do celów produkcji wyrobów tekstylnych 

 do celów produkcji odzieży 

 do celów produkcji skór i wyrobów ze skór wyprawionych 

 do celów produkcji wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli, oraz do celów produkcji wyrobów 

ze słomy i materiałów używanych do wyplatania 

 do celów produkcji papieru i wyrobów z papieru 

 do celów wytwarzania i przetwarzania koksu i produktów rafinacji ropy naftowej 

 do celów produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych 

 do celów produkcji podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów 

farmaceutycznych 

 do celów produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych 

 do celów produkcji wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych 

 do celów produkcji metali 

 do celów produkcji metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń 

 do celów produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych 

 do celów produkcji urządzeń elektrycznych 

 do celów produkcji innych maszyn i urządzeń 

 do celów produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli 



 

 do celów produkcji innego sprzętu transportowego 

 do celów produkcji mebli 

 do celów produkcji wyrobów tytoniowych, poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji, produkcji 

innych wyrobów, naprawy, konserwacji i instalowania maszyn i urządzeń 

 do celów wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do 

układów klimatyzacyjnych 

 do celów zapewnienia funkcjonowania systemów chłodzenia elektrowni i elektrociepłowni  

 do celów działalności związanej ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów oraz do celu 

odzysku surowców 

 do celów robót budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków 

 do celów robót związanych z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej 

 do celów robót budowlanych specjalistycznych 

 do celów handlu hurtowego i detalicznego, naprawy pojazdów samochodowych, włączając motocykle 

 do celów elektrowni wodnych - bezzwrotny pobór wód podziemnych na potrzeby technologiczne w 

obiekcie energetyki wodnej, nieprzeznaczony wprost do produkcji energii elektrycznej 

 do innych celów niż wymienione powyżej 

 

C. GOSPODARSTWO ROLNE***: 

 do celów rolniczych na potrzeby zaopatrzenia w wodę ludzi i zwierząt gospodarskich 

 

D. CELE PUBLICZNE: 

 do celów administracji publicznej i obrony narodowej, obowiązkowego zabezpieczenia społecznego 

 do celów opieki zdrowotnej i pomocy społecznej 

 

 

Zapoznałem się z INFORMACJĄ W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ 
PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI STAR-WiK Sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim 

 

 

 

 

……………………………………………………………………… 
                 (Podpis) 

 

 

 

 

 

Niniejsze oświadczenie uzyskiwane jest przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji STAR-WiK Sp. z o.o. na potrzeby określenia wysokości opłat za 

pobór wody, uiszczanych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne. 

* Przez gospodarstwo domowe należy rozumieć nieruchomości służące zaspokojeniu wspólnych i osobistych potrzeb członków rodziny, na terenie 

których nie jest prowadzona działalność gospodarczą, ani też nie są chowane zwierzęta gospodarskie 

** W przypadku przedsiębiorców na potrzeby wskazania celu poboru wody istotnym jest sam fakt prowadzenia działalności gospodarczej określonego 

rodzaju na terenie danej nieruchomości, bez względu na to, iż jakakolwiek część pobieranej wody przeznaczana jest np. na cele socjalno-bytowe 

pracowników 

*** Przez gospodarstwa rolne należy rozumieć nieruchomości służące zaspokojeniu wspólnych i osobistych potrzeb członków rodziny, na terenie 

których ma miejsce chów zwierząt gospodarskich  
 


