
POK-I-33                                                                                                                     ……………………………. 
                    Miejscowość i data 

 
……………………………………………………………… 
                            Imię i Nazwisko / Nazwa Firmy 

Adres do korespondencji………………………………………… 

………………………………………………………………  

 NIP/PESEL…………………………………………………...  

Tel:………………………………………………………….. 

e-mail:……………………………………………………… 
 Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych 
 Spółka z o.o. w Nowogardzie 
  Ul. 3 - go Maja 14/2  
 72-200 Nowogard 
 

W N I O S E K 
Niniejszym składam wniosek o zawarcie umowy na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do systemu 

kanalizacji ogólnospławnej z nieruchomości położonej w  

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
                                                                                                   nazwa i adres obiektu 

 
Wielkość powierzchni w m² 

Powierzchnia dachu m² 
     (rzut poziomy) 

Powierzchnia trwała szczelna m² 
(definicja powierzchni na drugiej stronie) 

Powierzchnia trwała nieszczelna m² 
(definicja powierzchni na drugiej stronie) 

 
 

  

      Zbiornik retencyjny 
(jeśli więcej niż jeden to 
suma zbieranych m³ wody 
opadowej) 

 Zbiornik do regulowania odpływu 
(jeśli więcej niż jeden to suma zbieranych 
m³ wody opadowej) 

 

 

1.  Oświadczam, że posiadam tytuł prawny do ww. nieruchomości na podstawie*: 

 Prawo własności np. Akt notarialny, Postanowienie Sądu, KW nr …………………………………………………. 

 Umowa najmu/dzierżawy zawarta do ………………………………………………………………………………. 

 Inny (podać jaki)……………………………………………………………………………………………………… 

 Nie posiadam tytułu prawnego  (uzasadnić podstawę do zawarcia umowy)………………………………………… 

Ponadto oświadczam, że posiadam zgodę wszystkich współwłaścicieli nieruchomości do zawarcia umowy TAK  NIE   

2. Oświadcza, że zapoznałem/am się z Ogólnymi Warunkami Świadczenia Usług oraz Obowiązkiem 

informacyjnym wynikającym z przepisów RODO dołączonymi do wniosku   
Oświadczenie:  
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PUWiS Sp. z o.o. w Nowogardzie w celach 
związanych z realizacją umowy na dostawę wody i odprowadzenie ścieków, w tym rachunkowych, ewidencyjnych, 
archiwalnych. PUWiS Sp. z o.o. z siedzibą w Nowogardzie przy ul. 3 Maja 14/2 zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, jest administratorem danych 
przetwarzanych w celach wskazanych powyżej.  
Pouczenie: osoba, której dane dotyczą ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawianie. Dane mogą być 
udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Podanie danych na etapie ich zbierania jest 
dobrowolne, jednakże niezbędne dla realizacji powyższych celów.  

        właściwe zaznaczyć                                                                                                                            czytelny podpis 

 



Ogólne warunki świadczenia usługi odprowadzania wód opadowych i roztopowych systemu kanalizacji ogólnospławnej  

1. Dane Spółki: Przedsiębiorstwem Usług Wodnych i Sanitarnych Spółka z o.o. w Nowogardzie, z siedzibą przy ulicy 3 Maja 14/2 
72-200 Nowogard, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum XIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Szczecinie pod numerem KRS 0000050980, kapitał zakładowy 840.000,00, 
będącą płatnikiem VAT o numerze NIP 859-000-04-41, REGON 810156761, adres mail: sekretaria@puwis.pl. 

2. Odbiorca usług może kontaktować się ze Spółką w każdej sprawie w sposób określony poniżej, w tym składać reklamacje,  
w szczególności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi. Wszystkie reklamacje dotyczące usług można zgłaszać: 

a) osobiście w Punktach Obsługi Klienta, 
b) pisemnie na adres siedziby Spółki lub na adres e-mail: obsluga.klientow@puwis.pl,  
c) telefonicznie pod numer telefonu – 784 000 440, wskazanym na fakturze lub w piśmie,  

3. Definicje: 
a) wody opadowe - wody opadowe i roztopowe będące skutkiem opadów atmosferycznych;  
b) Odbiorca – każdy, kto korzysta z usług odprowadzania wód opadowych systemem kanalizacji ogólnospławnej, w tym także 

zarządcy dróg; 
c) system kanalizacji ogólnospławnej - zespół powiązanych ze sobą urządzeń kanalizacyjnych, przeznaczonych do zbierania i 

odprowadzania ścieków komunalnych;  
d) urządzenia kanalizacji ogólnospławnej – sieci kanalizacji ogólnospławnej oraz wpusty deszczowe i przelewy burzowe, a także 

przepompownie i obiekty oczyszczające ścieki komunalne;  
e) łączna powierzchnia spływu – powierzchnia wyrażona w m² stanowiąca sumę powierzchni dachów parkingów, ulic i innych 

powierzchni, z których wody opadowe odprowadzane są systemem kanalizacji ogólnospławnej;  
f) powierzchnia dachu – powierzchnia dachu w rzucie poziomym, z której odprowadzane są wody opadowe odprowadzane są 

systemem kanalizacji ogólnospławnej;  
g) pozostała powierzchnia trwała szczelna – są to powierzchnie trwałe o nawierzchni: betonowej, asfaltowej/bitumicznej;  
h) pozostała powierzchnia trwała nieszczelna – są to powierzchnie trwałe o nawierzchni: kostki brukowej, kostki kamiennej, 

klinkierowej, brukowcowa, z prefabrykatów i pozostałe kostki. 
i) przyłącze służące odprowadzaniu wód opadowych – przewód kanalizacyjny łączący wewnętrzną instalację kanalizacyjną 

Odbiorcy z urządzeniami kanalizacji ogólnospławnej;  
j) urządzenie pomiarowe dla wód opadowych – przyrząd pomiarowy mierzący ilość odprowadzanych wód opadowych z 

nieruchomości Odbiorcy do systemu kanalizacji ogólnospławnej. 
k) urządzenie regulujące odpływ – urządzenie ograniczające wielkość odpływu wód opadowych z nieruchomości Odbiorcy do 

systemu kanalizacji ogólnospławnej. 
l) urządzenia do retencjonowania wody opadowej - elementy instalacji służące do czasowego zatrzymania wody opadowej przed 

jej odprowadzeniem do odbiornika lub do ziemi lub zmagazynowania i wykorzystania jej na cele gospodarcze.  
4. Rozliczenie odprowadzania wód opadowych systemem kanalizacji ogólnospławnej, odbywa się na podstawie ceny i ilości 
odprowadzanych wód opadowych z nieruchomości.  
5. Wysokość ceny w zakresie odprowadzania wód opadowych jest publikowana na stronie internetowej www.puwis.pl.  
6. Rozliczenie odprowadzania wód opadowych systemem kanalizacji ogólnospławnej, prowadzone jest na podstawie umowy. 
7. Ilość odprowadzanych wód opadowych, ustala się na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego, a w przypadku braku takiego 
urządzenia, ilość tę określa się w umowie, na podstawie iloczynu łącznej powierzchni spływu wód opadowych z nieruchomości 
Odbiorcy oraz średniorocznego wskaźnika opadów atmosferycznych dla terenu miasta Nowogard liczonego za okres ostatnich 10 
lat, zgodnie z danymi Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Gdyni.  
8. Łączna powierzchnia spływu z nieruchomości Odbiorcy, tj. wyrażona w m² suma powierzchni dachów i powierzchni trwałych 
szczelnych i/lub powierzchni trwałych nieszczelnych, z której mogą odprowadzane być wody opadowe do systemów kanalizacji 
ogólnospławnej Spółki, określona jest w umowie.  
9. Należność z tytułu odprowadzania wód opadowych systemem kanalizacji ogólnospławnej pobierana jest zgodnie z okresem 
rozliczeniowym zawartym w umowie.  
10. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za odprowadzanie wód opadowych na warunkach i terminach określonych w umowie.  
11. W przypadku zmiany sposobu zagospodarowania Nieruchomości, zmiany jej powierzchni lub jej użytkowego przeznaczenia, 
Odbiorca zobowiązany jest zgłosić każdorazowo ten fakt Spółce, składając wniosek zawierający aktualne dane, na podstawie 
których naliczana będzie aktualna należność. Nowe naliczenia będą obowiązywać od następnego miesiąca po dacie weryfikacji i 
nie wymagają zmiany umowy.  
12. W przypadku utraty przez Odbiorcę tytułu prawnego do Nieruchomości i niezawiadomienia Spółki o tym fakcie w terminie 30 
dni od wystąpienia tego zdarzenia, Odbiorca zobowiązany jest do dalszego regulowania należności wynikających z niniejszej 
umowy, do dnia zawarcia przez Spółkę umowy ze wskazanym, nowym Odbiorcą usług.  
13. W przypadku wypowiedzenia przez Odbiorcę umowy z innych przyczyn niż zmiana odbiorcy, Odbiorca ma obowiązek 
niezwłocznie, trwale odłączyć wewnętrzną instalację odprowadzającą wody opadowe z Nieruchomości w sposób powierzchniowy 
i poprzez przewody systemu kanalizacji ogólnospławnej. Odbiorca umożliwi w związku z powyższym Spółce wejście na teren 
Nieruchomości w celu przeprowadzenia kontroli potwierdzającej poprawność trwałego odłączenia od systemu kanalizacji 
ogólnospławnej wewnętrznej instalacji odprowadzającej wody opadowe.  
14. Odbiorca zobowiązuje się do zapłaty należności za odprowadzania wód opadowych systemem kanalizacji ogólnospławnej, na 
podstawie otrzymanych faktur VAT, w terminie określonym w fakturze, który nie może być krótszy niż 14 dni od daty jej wysłania 
lub dostarczenia w inny sposób.  
15. Odbiorcy usług przysługuje prawo złożenia reklamacji, w szczególności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
usług oraz wysokości naliczonej należności. Odbiorca, który składa reklamację, winien wskazać lub dołączyć dokumenty i inne 
dowody uzasadniające reklamację.  
16. Spółka udziela odpowiedzi na reklamację w ciągu 14 dni od daty jej wniesienia, za którą przyjmuje się datę jej wpływu do 
Spółki. Jeżeli rozpatrzenie reklamacji wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej, termin udzielenia odpowiedzi może ulec 
przedłużeniu do maksymalnie 1 miesiąca 


