
 

Wniosek o wydanie warunków technicznych montażu wodomierza dodatkowego  

w budynku wielolokalowym w celu indywidualnego rozliczania lokalu 
 

„Wodociągi Słupsk” Spółka z o.o. BOK: 59 84-18-353 
ul. Elizy Orzeszkowej 1, 76-200 Słupsk Dział prowadzący sprawę: 
NIP: 839-000-55-92 59 84-18-357, 603-951-545  

Strona internetowa: www.wodociagi.slupsk.pl  

e-mail: bok@wodociagi.slupsk.pl  

Nr wniosku:                       Data: ………………………………… 

Wnioskodawca:  
Nazwisko/nazwa  
 

Imię/cd. nazwy firmy  
 

Adres zamieszkania/siedziba: 
Miejscowość  
 

Kod  Poczta 

Ulica Nr posesji  
 

Nr lokalu  

NIP (dotyczy firm)/ PESEL (odbiorcy indywidualni)*: (pole obowiązkowe) 

 
Dane kontaktowe: 
Telefon  e-mail  

 
 

Wniosek o wydanie warunków technicznych montażu wodomierza dodatkowego 
w budynku wielolokalowym w celu indywidualnego rozliczania lokalu 

 

Proszę o wydanie warunków technicznych montażu wodomierza dodatkowego mierzącego zużycie 
wody w celu: 

□  rozliczania należności za wodę i ścieki w lokalu/obiekcie  

□  pomiaru wody z własnego ujęcia wody lub nie będącego we władaniu Spółki i  rozliczania 

należności na terenie nieruchomości położonej: 
 

Miejscowość 
 

Kod  Poczta 

Ulica Nr posesji 
 

Nr lokalu  

 

 
Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a przed podpisaniem niniejszego wniosku, że: 

 Administratorem danych, które podałem/am staną się „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku,  ul. E. Orzeszkowej 1, 76-

200 Słupsk, 
 Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@wodociagi.slupsk.pl, 

 Cel przetwarzania danych: realizacja niniejszego wniosku. 
 Podstawa przetwarzania danych osobowych: art. 6 ust. 1 lit b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

 Dane osobowe, które podałem/am nie będą udostępniane przez administratora danych osobowych odbiorcom danych. 

 Dane osobowe, niezbędne do realizacji niniejszego wniosku, podaję dobrowolnie.  
 Dane osobowe przetwarzane będą przez okres wynikający z realizacji niniejszego wniosku,  

z przepisów dotyczących zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, rachunkowości oraz prawa cywilnego w zakresie  
dotyczącym realizacji wniosku oraz dochodzenia roszczeń z niego wynikających. 

  Jestem świadomy/a przysługującego mi prawa dostępu do danych osobowych dotyczących mojej osoby, ich sprostowania, usunięcia 
lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych. 

 Jestem świadomy o przysługującym mojej osobie prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 
 Zostałem poinformowany, że podane przeze mnie dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu.  

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

Czytelny podpis wnioskodawcy 
 
 
 
 

http://www.wodociagi.slupsk.pl/
mailto:bok@wodociagi.slupsk.pl


 

 

 
 
 
Załącznik do wniosku o wydanie warunków technicznych i zawarcie umowy o rozliczanie 
wodomierzy dodatkowych w budynku wielolokalowym na zasadach określonych w art. 6  
i art. 26 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków  
z dnia 07.06.2001 r. (tekst jednolity Dz. U. nr 123/2006 poz. 858) z późn. zmianami. 

 
 

Oświadczenie 

 

Zarządca/współwłaściciel budynku rozliczany za dostarczanie wody  

i odprowadzanie ścieków wg umowy nr  ................................................................  

do/z nieruchomości położonej: 

 
Miejscowość 
 
 

Kod  Poczta 

Ulica 
 
 

Nr posesji 
 

Nr lokalu  

 
oświadcza, że: 

1. wyraża zgodę na oddzielne rozliczanie lokalu nr: ............................... , 

2. będzie dokonywał zapłat należności za korzystanie z usług dostawy wody  

 i odprowadzania ścieków wynikających z różnicy wskazań między wodomierzem 

głównym, a wodomierzem dodatkowym, 

3. będzie istniała możliwość przerwania dostarczania wody do lokalu poprzez 

zamknięcie wody i założenie plomb na zaworze odcinającym dostarczanie wody 

do lokalu. 

 
 
 
 

 ............................................  
Podpisy zarządcy lub współwłaścicieli 

 


