
WNIOSEK O WYRAŻENIE ZGODY NA ROZDZIAŁ WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ,

PODANIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH ROZDZIAŁU ORAZ ZAWARCIE UMOWY NA DOSTAWĘ

WODY I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

Numer Kontrahenta:

WNIOSKODAWCA

Imię i Nazwisko / Nazwa:

Ulica, nr:

Miejscowość, Kod:

PESEL/NIP:

PEŁNOMOCNIK

Imię i Nazwisko / Nazwa:

Ulica, nr:

Miejscowość, Kod:

PESEL/NIP:

Składam wniosek o  wyrażenie zgody na rozdział wewnętrznej instalacji wodociągowej, 

podanie warunków technicznych rozdziału oraz zawarcie umowy na dostawę wody                 

i odprowadzanie ścieków w nieruchomości położonej przy ulicy  

                                                                                 nr

w

Wnioskodawca / Pełnomocnik   oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie przez 

WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie swoich danych osobowych dla wszystkich niezbędnych 

czynności, które maja związek z realizacją niniejszego wniosku.

Wnioskodawca oświadcza, że: 

-rozdział instalacji wewnętrznej wykona na własny koszt, 

-akceptuje treść warunków, jakie należy spełnić w związku z rozdziałem instalacji

wewnętrznej (załącznik  nr 1),

Tożsamość potwierdzono na podstawie:

Nazwa dokumentu 

Seria numer  

RRychlik
Pisanie



Data wydania  

UWAGI:

 

 

Prosimy o wpisanie w pozycji UWAGI adresu do korespondencji oraz numeru  telefonu. 

UWAGA! Wniosek należy wypełnić czytelnie. Wniosek nieczytelny będzie zwrócony 

wnioskodawcy .  

Oświadczenie 

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków 

oraz z Cennikiem Usług  WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie. 

                                                                               …………………………………………………………………….
                                                                                czytelny podpis   Wnioskodawcy/Pełnomocnika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W związku z koniecznością podania danych osobowych na drukach WIK  
informujemy, że: 

 

 Administratorem podanych danych są Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. z siedzibą
w Dzierżoniowie przy ul. Kilińskiego 25A;

 z Inspektorem ochrony danych można skontaktować się: tel. 74 832-20-69 adres e-mail:
iod@wik.dzierzoniow.pl;

 podane dane będą przetwarzane w celu realizacji niniejszego wniosku,

 podane dane nie będą udostępniane innym podmiotom i będą przetwarzane tylko przez
upoważnione osoby,

 podane dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji niniejszego wniosku w tym do
momentu przedawnienia roszczeń,

 przysługuje Pani/Panu wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna Pan/Pani, że
przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy  o ochronie danych
osobowych;

 ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, prawo żądania ich sprostowania, ich
usunięcia oraz  ograniczenia przetwarzania.

 
  Oświadczenie 
     Oświadczam, że wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych na potrzeby Spółki WiK  
w celu realizacji niniejszego wniosku zgodnie z przepisami  o Ochronie Danych Osobowych. 
 
Data: …………………                                            .................................................................................  

                                                                                                                  (podpis) 



WARUNKI 

JAKIE NALEŻY SPEŁNIĆ ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ WNIOSKU O ROZDZIELENIE WEWNĘTRZNEJ 

INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ. WARUNKI TECHNICZNE ROZDZIAŁU. 

 

1. Wniosek o rozdzielenie wewnętrznej instalacji wodociągowej muszą złożyć wszystkie osoby, 

które w wyniku jego realizacji  i podpisaniu umowy zostaną odbiorcami usług WiK.  

 

2. W dniu złożenia wniosku nie może być zaległości płatniczych wobec WiK. 

 

3. Osoby zainteresowane realizacją wniosku uzgadniają pomiędzy sobą zasady zapewnienia 

(po wykonaniu rozdzielenia wewnętrznej instalacji wodociągowej) niezawodnego działania 

przyłącza wodociągowego zgodnie z art.5 zapisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu wodę i 

zbiorowym odprowadzaniu ścieków. 

 

4. Wszystkie wodomierze muszą być zainstalowane w jednym pomieszczeniu dostępnym dla 

pracowników WiK oraz osób zainteresowanych realizacją wniosku. 

 

5. Osoby zainteresowane realizacją wniosku uzgadniają sposób przerwania dostawy wody do 

pojedynczego lokalu bez zakłócania dostaw wody do pozostałych lokali. 

 

6. Miejscem dostarczania wody pozostaje zawór główny –zawór za dotychczasowym 

wodomierzem głównym. 

 

7. Wnioskodawcy pokrywają wszystkie koszty wykonania niezbędnych prac instalacyjnych. 

Wszystkie prace muszą być wykonane przez osobę posiadającą niezbędną wiedzę i 

umiejętności w zakresie montażu wodomierzy. Instalacja musi  być wykonana zgodnie z 

wymaganiami Polskiej Normy. 

 

8. Wnioskodawcy pokrywają wszystkie koszty ewentualnych uszkodzeń instalacji 

eksploatowanej przez WiK spowodowane przez prowadzącego prace. 

 

9. Pracownicy WiK montują w przygotowanych przez wnioskodawców miejscach wodomierze 

dobrane odpowiednio do przewidywanych przepływów. Jednocześnie demontowany jest 

dotychczasowy wodomierz główny. Pracownicy WiK dokumentują przeprowadzone prace 

poprzez wypisanie druków Polecenia montażu wodomierza. 



 

10. Każdy z wnioskodawców ponosi koszty zgodnie z  cennikiem WiK. 

11. Schemat przyłącza  przed wykonaniem rozdzielenia wewnętrznej instalacji wodociągowej 

 

  1 – Sieć wodociągowa 

  2 – Zasuwa 

  3 – Zawór przed wodomierzem 

  4 – Wodomierz 

  5 – Zawór za wodomierzem 

 

12. Schemat przyłącza  po wykonaniu rozdzielenia wewnętrznej instalacji wodociągowej. 

 

  1 – Sieć wodociągowa 

  2 – Zasuwa 

  3 – Zawór przed wodomierzem 



  4 – Wodomierz 

  5 – Zawór za wodomierzem 

  6 – Zawór antyskażeniowy 

  7 – Króciec 

  8 – Zawór główny 

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

Data i czytelny podpis Odbiorcy 
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