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KARTA INFORMACYJNA   

 

Informacja o warunkach poboru wody i/lub odprowadzania ścieków w nieruchomości przy  

ul.……………………….………..……………………………… w …………………….……………………  

będącej własnością …………………….………………….………………………………………………..... 

PESEL………………………………………….……….…….NIP……………………..……………………  

z siedzibą, zamieszkałego(ej)  

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

adres e-mail...................................................................................................  

tel. ………....................................................................................................   

adres  do korespondencji....................................................................................................................................  

  

Czy w ww. nieruchomości pobierana jest woda z sieci miejskiej?   ................................................................   

Czy z ww. nieruchomości odprowadzane są ścieki do kanalizacji                                                                                                

miejskiej, jakie:   

• ścieki bytowe pochodzące z gospodarstw domowych,   

      budynków użyteczności publicznej      …...…………………….…   

• ścieki przemysłowe niebędące ściekami bytowymi  powstałe w związku z prowadzoną  

działalnością gospodarczą         ……………..……………...   

• ścieki komunalne (mieszanina ścieków bytowych i przemysłowych)………...………...……..…   

Czy pobierana jest woda z ujęcia własnego (np. studni, itp.)? ..........................................................................   

Ile lokali mieszkalnych znajduje się w nieruchomości? ...…………………………………………………….  

Ile osób zamieszkuje w lokalach mieszkalnych ogółem  ….……………………...........................................  

Czy w ww. nieruchomości prowadzona jest działalność gospodarcza, czy są lokale użytkowe, jeżeli tak 

proszę podać:  

• rodzaj lokalu użytkowego lub rodzaj działalności  

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

• branża …………………………………………………………………………………………....  

• ilość osób zatrudnionych i/lub użytkowników, konsumentów, pacjentów, itp.  

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

Czy prowadzona jest budowa? (tak/nie)  ……………………………………, jeżeli tak proszę podać:  

• przedmiot budowy ………………………………………………………………………………..  

• Data rozpoczęcia budowy ………………………………………………………………………...  

• Data zakończenia budowy ………………………………………………………………………..  

  

Oświadczam, że wyżej podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym występującym w 

nieruchomości.   
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Czy zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych zamieszczonych w niniejszym formularzu przez nas: 

Brwinowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Brwinowie, w celu rozpatrzenia niniejszego 

wniosku oraz realizacji założeń wniosku. 

 

 

                ☐ TAK                                ☐ NIE 

 

 

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie 

będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. 
 

Należy pamiętać iż w przypadku braku zgody BPWiK Sp z o.o. nie będzie wstanie podjąć działań w celu rozpatrzenia oraz realizacji założeń 

wniosku. 

  

  

 UWAGA!  

Uprzejmie informujemy, iż w przypadku zmiany ilości osób zamieszkałych lub 

innych zmian wpływających na ilość odprowadzanych ścieków  z 

nieruchomości, dla której świadczona jest usługa odprowadzania ścieków, 

Odbiorca Usług powinien niezwłocznie dostarczyć do  BPWiK Sp. z o.o. z 

siedzibą w Brwinowie wypełnione i podpisane przez Odbiorcę Usług 2 egz. 

Karty informacyjnej, zawierającego aktualne informacje dot. warunków 

odprowadzania ścieków z danej nieruchomości.  

  


