RPWiK w Tychach S.A.
ul. Sadowa 4, 43-100 Tychy
(w zakresie zaopatrzenia w wodę)

RCGW S.A.
al. Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy
(w zakresie odprowadzania ścieków)

WNIOSEK
Dotyczący: zawarcia, rozwiązania, aktualizacji, umowy o zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz umowy o zbiorowe
odprowadzanie ścieków *
UWAGA!
W przypadku, gdy wnioskodawca nie jest właścicielem przyłączonej nieruchomości, przedsiębiorstwo wnosi o dołączenie do
wniosku oświadczenia właściciela tej nieruchomości (dokument fakultatywny) - załącznik nr 1 do wniosku
WNIOSKODAWCA:
Imię i Nazwisko/Nazwa Firmy:* ....................................................................................... Tel. kont. …………….....……….…..………
Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach S.A.
Adres zamontowania wodomierza: .………..…….………..………………………………………………………………………………
Adres zamieszkania/Adres siedziby:*……………………………………………………………………………………………………..
Adres do korespondencji: ............................................................................................................................................................................
NIP: ……… -….……… - ….…… PESEL: ……..……...………... REGON: .………….….…………… KRS …….…….……..……
e- mail ………………………………………
Poprzedni wnioskodawca ......................................................................................................................................................................
Nieruchomość podłączona jest bezpośrednio do miejskiej sieci wodociągowej:
 tak
 nie
 inne: …………………………………………………..………………………………………….
Poprzedni wnioskodawca: ………………………………………………………………………………………………………………
Odbiorca - na terenie posesji, z której będą odprowadzane ścieki:
 prowadzi działalność gospodarczą
 nie prowadzi działalności gospodarczej,
Odbiorca posiada studnię głębinową:
 NIE
 TAK (studnia wyposażona jest w):
 w zawór antyskażeniowy
 bez zaworu antyskażeniowego
 studnia jest nieczynna
Planowane zużycie wody: ............................... m3 miesięcznie

Ilość osób na nieruchomości .....................................................

Numer i rodzaj wodomierza ..................................... Stan wodomierza ................. m3

Rozliczenie od /do* dnia ..........................

Numer i rodzaj wodomierza ..................................... Stan wodomierza ................. m3

Rozliczenie od/do* dnia ...........................

Ścieki z nieruchomości odprowadzane są do:
miejskiej kanalizacji sanitarnej


Budynek jest:
 zamieszkany

bezpośrednio



poprzez instalację innych użytkowników



przez zbiornik pośredni-szambo

 w budowie

Miejsce lokalizacji wodomierza:

lub

 działka niezabudowana

 studzienka wod.

Oświadczam, że jestem:

właścicielem nieruchomości,

współwłaścicielem - udział: ....................................

zarządcą,

dzierżawcą.

inne ..............................................................................

 budynek

W załączeniu:
 kserokopia aktu własności
 odpis z księgi wieczystej,
 inny dokument potwierdzający stan prawny
nieruchomości:
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................

Niniejszy wniosek stanowi podstawę do sporządzenia przedmiotowej umowy z mocą obowiązującą od dnia złożenia wniosku, która
zostanie zawarta po uzupełnieniu wszystkich potrzebnych do tego dokumentów, w tym: schematu przyłącza wodociągowego, wypisu
z księgi wieczystej lub kserokopii aktu notarialnego dotyczącego własności nieruchomości, nr PESEL. Dla firm: NIP, REGON,
kserokopia wypisu z ewidencji działalności gospodarczej, KRS.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmy: RPWiK w Tychach S.A. oraz RCGW S.A.
w zakresie realizacji powyższego wniosku tzn. wniosek dotyczący zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania ścieków zostanie
przetworzony przez obie firmy celem podjęcia odpowiednich czynności w zależności od zakresu kompetencji.
Tychy, dnia: ………………………………..,

……..……..............................................................
(Czytelny podpis wnioskodawcy)

* Niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 1 do wniosku
RPWiK Tychy S.A.

OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA
(dokument fakultatywny)
Ja niżej podpisany oświadczam, iż wyrażam zgodę na zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę
z ………………………………………………………..... będącym najemcą (dzierżawcą) nieruchomości
położonej ……………………………………………………..., której jestem właścicielem. Jednocześnie
zobowiązuję się do ponoszenia solidarnej odpowiedzialności za zobowiązania wynikające z umowy
o zaopatrzenie w wodę, zawartej pomiędzy RPWiK Tychy S.A. a wyżej wymienioną osobą.

………………………………………
(podpis właściciela)

RCGW S.A.

OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA
(dokument fakultatywny)
Ja niżej podpisany oświadczam, iż wyrażam zgodę na zawarcie umowy o odprowadzanie
ścieków z ………………………………………………………………….......... będącym najemcą (dzierżawcą)
nieruchomości położonej ……………………………………………………..., której jestem właścicielem.
Jednocześnie zobowiązuję się do ponoszenia solidarnej odpowiedzialności za zobowiązania wynikające
z umowy o odprowadzanie ścieków, zawartej pomiędzy RCGW S.A. a wyżej wymienioną osobą.

………………………………………
(podpis właściciela)

