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INWESTOR 

 
Nazwisko i imię/ nazwa firmy oraz adres 

 

 

Elbląg, dnia ..................................... 

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

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

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

Elbląskie Przedsiębiorstwo  

Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 

ul. Rawska 2-4 

82-300 Elbląg 

Adres do korespondencji:  

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

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

nr telefonu   ........................................................ 

e-mail:      ...........................................................  

 

Adres obiektu inwestycyjnego: 

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

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

 

 

KARTA  WYKONANIA  CZYNNOŚCI   [KWC] 

zleconych przez Klienta 

 
1. Odbiór przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych. 

2. Włączenie przyłączy wod.-kan. do sieci. 

3. Zawarcie umowy. */ 

4. Montaż wodomierza. 

 
 Oświadczam, że przed włączeniem do eksploatacji przyłącza wody dostarczę do EPWiK 

sprawozdanie z bakteriologicznego badania wody sporządzone przez SANEPID lub Laboratorium 

EPWiK. 

 Oświadczam, że jestem świadomy iż zgodnie z art. 28 ust. 4 Ustawy o zbiorowym 

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, kto bez uprzedniego zawarcia umowy 

wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych podlega karze ograniczenia wolności albo 

grzywny do 10.000,00 zł., a w razie skazania za wykroczenie lub przestępstwo, o których mowa w 

ust. 4, sąd może orzec nawiązkę na rzecz przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, w 

wysokości 1000 zł za każdy miesiąc, w którym nastąpiło bezumowne wprowadzanie ścieków do 

urządzeń kanalizacyjnych tego przedsiębiorstwa (tekst jednolity Dz.U z 2020r poz. 2028 z pózn.zm.) 

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

 (czytelny podpis Inwestora) 

 */  Dokumenty niezbędne do zawarcia umowy:  

osoba fizyczna 

 dowód osobisty 

 tytuł prawny do korzystania z obiektu /np. akt notarialny, wypis z Księgi Wieczystej/ 

Jeżeli nieruchomość stanowi współwłasność małżonków to przedmiotową umowę zawierają oboje małżonkowie.  

 pozwolenie na budowę  (dotyczy umowy o zaopatrzenie w wodę zawieranej na czas budowy) 

podmioty gospodarcze  /np. spółka z o.o. , spółka akcyjna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą / 

 tytuł prawny do korzystania z obiektu /np. akt notarialny, wypis z Księgi Wieczystej/ 

 zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) 

 zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym ( REGON) 

 decyzja w sprawie nadania Numeru Identyfikacji Podatkowej ( NIP) 

 pozwolenie na budowę  (dotyczy umowy o zaopatrzenie w wodę zawieranej na czas budowy). 

 



 

KARTA 
WYKONANIA CZYNNOŚCI ZLECONYCH  PRZEZ KLIENTA /KWC/ 

 

Lp. Komórka 

wykonująca 

Potwierdzenie wykonania 

 

1. 

 

Zakład 

Eksploatacji 

Sieci (ZES) 

 

 

Dokonano odbioru technicznego: 

 przyłącze wodociągowe  

      na czas budowy           docelowe        .............................................................................. 

 

Projektowany: wodomierz typ.............. rozmiar ….......zawór antyskażeniowy typ ................... 

Miejsce lokalizacji wodomierza:   studnia     .......................................................................... 
nr działki .................... nr obrębu...............    ............................................................................... 

                                                                                               (adres) 
 

       ....................................                                     ....................................... 
                     (data)                                                                                      (czytelny podpis) 

      przyłącze kanalizacji sanitarnej   –  kanał sanitarny o średnicy ...................................... 

Miejsce odbioru ścieków:  studnia    ....................................................................................... 

nr działki .......................... nr obrębu ................. rzędne ..................../........................................ 

....................................................................................................................................................... 
                                                              (adres) 
 

      przyłącze kanalizacji deszczowej  –  kanał deszczowy o średnicy ................................... 

Miejsce odbioru ścieków:  studnia   ........................................................................................ 

nr działki ....................... nr obrębu ................  rzędne ..................../........................................... 

...................................................................................................................................................... 
                                                               (adres) 

 

       ....................................                                     ....................................... 
                     (data)                                                                                      (czytelny podpis) 

 

2. 

 

Zakład 

Eksploatacji 

Sieci (ZES) 

 

Włączono do sieci: 

   przyłącze wodociągowe  

        na czas budowy          docelowe    .................................................................................. 

 

       ....................................                                     ....................................... 
                     (data)                                                                                      (czytelny podpis) 

        przyłącze kanalizacji sanitarnej 

        przyłącze kanalizacji deszczowej 

 

       ....................................                                     ....................................... 
                     (data)                                                                                      (czytelny podpis) 

  

  3. 

 

Wydział 

Sprzedaży 

Zawarto umowę: 

o zaopatrzenie w wodę na czas: 

         budowy    nieokreślony    określony do dnia................................................................ 

   

o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków  na czas: 

        nieokreślony         określony do dnia.............................................................................. 

 

Numer umowy: .............................................  z dnia ................................................................. 

 

Numer punktu poboru wody:  .................................................................................................... 

 

       ....................................                                     ....................................... 
                     (data)                                                                                      (czytelny podpis) 

    

  4. 
 

Wydział 

Sprzedaży 

 

Dokonano montażu wodomierza:  
 

Numer polecenia .....................................  z dnia ........................................................................ 

 
 

       ....................................                                     ....................................... 
                     (data)                                                                                      (czytelny podpis) 
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Klauzula informacyjna 

W nawiązaniu do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 dotyczącego 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych, zwane dalej Rozporządzeniem. Informujemy, iż od dnia 25 maja 2018r. 

będą Państwu przysługiwały określone poniżej prawa z przetwarzaniem przez Elbląskie 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Państwa 

danych osobowych. 

Informujemy, że na podstawie art.13 Rozporządzenia, od początku jego obowiązywania, aktualne 

będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez 

Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest  

Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

82-300 Elbląg, ul Rawska 2-4 

tel. +48 55 230 71 05 

e-mail: epwik@epwik.com.pl 

(zwane dalej Spółką) 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Spółce 

tel. +48 55 230 72 42 

e-mail: iod@epwik.com.pl 

3. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przetwarzania Państwa danych związanych z 

realizacją zawartych ze Spółką umów. W przypadku niepodania danych, w/w nie będzie możliwe. 

4. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i 

przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do 

wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 

5. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. 

Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. 

6. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu. 

7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowej. 

8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres  

- niezbędny do realizacji umów, 

- regulowany przepisami innych ustaw np. prawo podatkowe, ustawa o księgowości etc. 
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