
 

 

 

STANDARD 11 - 29 

__________________________________________________________ 
Warunki techniczne do projektowania urządzeń i przyłączy wod-kan. 

 

DOTYCZY: 
Warunków technicznych tymczasowego poboru wody z hydrantu zewnętrznego- na potrzeby podlewania zieleni, 

prac związanych z inwestycjami drogowymi itp. 

 
 
TREŚĆ: 
1. Pobór wody za pośrednictwem hydrantu zewnętrznego jest możliwy w okresie od 1 kwietnia do 31 października, przy 

temperaturze powyżej 0ºC. 

2. Do PWiK Sp. z o.o. należy złożyć wniosek o umożliwienie odpłatnego poboru wody z hydrantu – druk wniosku w 

załączniku nr 1. 

3. W przypadku poboru wody z hydrantu podziemnego, Wnioskodawca przed wykonaniem zlecenia przez PWiK  jest 

zobowiązany do wpłacenia kaucji za najem stojaka hydrantowego z wodomierzem, w wysokości określonej w cenniku 

(załącznik nr 2), która będzie zwrócona w całości po zakończeniu zlecenia, na wskazane przez Wnioskodawcę konto. W 

przypadku zaginięcia lub uszkodzenia stojaka, odszkodowanie zostanie potrącone z kaucji.  

4. W przypadku poboru wody z hydrantu nadziemnego, wodomierz montowany jest bezpośrednio na wężu lub na nasadzie 

hydrantu poprzez szybkozłączkę w zestawie. Wnioskodawca przed wykonaniem zlecenia przez PWiK  jest zobowiązany do 

wpłacenia kaucji za najem wodomierza z szykozłączką w zestawie, w wysokości określonej w cenniku (załącznik nr 2), która 

będzie zwrócona w całości po zakończeniu zlecenia, na wskazane przez Wnioskodawcę konto. W przypadku zaginięcia lub 

uszkodzenia zestawu odszkodowanie zostanie potrącone z kaucji.  

5. Wnioskodawca podpisuje Umowę z PWiK Sp. z o.o. na pobór wody – opłata za wodę według wskazań wodomierza, 

zgodnie aktualnym cennikiem (załącznik nr 2). 

6. Po podpisaniu ww. Umowy PWiK Sp. z o.o. dokonuje montażu stojaka hydrantowego z wodomierzem o odpowiedniej 

średnicy, na wskazanym przez zleceniodawcę hydrancie – po uprzednim sprawdzeniu przez służby PWiK jego stanu 

technicznego, lub jeżeli pobór wody dotyczy hydrantu nadziemnego, PWiK przekazuje Wnioskodawcy wodomierz z 

szybkozłączką do montażu bezpośrednio na wężu lub na nasadzie hydrantu. 

7. Odczyty wodomierza będą prowadzone w cyklu miesięcznym przez służby PWiK Sp. z o.o. – w przypadku krótszego 

okresu  użytkowania, po zakończeniu. 

8. Rozliczenie za pobrana wodę będzie następowało co miesiąc, a w przypadku krótszego okresu użytkowania, po jego 

zakończeniu. Po dokonaniu odczytu wodomierza zostanie wystawiona faktura. 

9. Rozliczenie należności za najem stojaka za dobę, lub wodomierza z szybkozłączką za dobę, nastąpi po zakończeniu okresu 

najmu i wystawieniu faktury – najem zgodnie z cennikiem (załącznik nr 2). 

 
PODSTAWA: 

Decyzja Zarządu Spółki z dnia 25.11.2019r. 

Za zgodność z oryginałem: 

 

 

 



Załącznik nr 1 
 
 
Miejscowość, data                  

 

 

 

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 
ul. Oficerska 16a 

10-218 Olsztyn 
Klient (Nazwa firmy/imię i nazwisko): 
                              

                              

Adres (ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto): 
                              

  -                            

Telefon kontaktowy:       PESEL/REGON:     NIP: 
                              

 

Zlecenie 

Wykonanie usługi ………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

Zlecenie dotyczy adresu (ulica, nr domu/mieszkania, nr działki, kod pocztowy, miasto): 
                              

                              

                              

 
 

Wpisano do dziennika Pogotowia Wod-Kan 

Pozycja dz. w. / dz. k. …………………….. 

Robocizna ………………………………… 

…………………………………………….. 

 

Zostałem(am) poinformowany(a), że: 

a) podpisując niniejszy wniosek, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., z siedzibą w Olsztynie przy ul. Oficerskiej 16A, zwane dalej Administratorem, 

w celu realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz, że wyrażenie zgody jest niezbędnym warunkiem 

rozpatrzenia wniosku, 

b) podane przeze mnie dane osobowe muszą być prawidłowe i aktualne, podanie moich danych osobowych jest 

dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku przez 

Administratora, 

c) odbiorcami moich danych osobowych są Administrator, inne podmioty upoważnione do odbioru tych danych na 

podstawie odpowiednich przepisów prawa, a także podmioty współpracujące z Administratorem na podstawie umowy 

powierzenia danych, 



d) przetwarzanie danych osobowych może odbywać się w sposób zautomatyzowany, co może wiązać się ze 

zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji (w tym z profilowaniem) w przypadkach: dokonywania oceny 

przyporządkowania do grupy taryfowej, cyklu rozliczeniowego, typowania miejsc wystąpienia zdarzeń 

eksploatacyjnych oraz sposobu rozliczenia należności, 

e) moje dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia niniejszego wniosku, a po rozpatrzeniu, przez okres 

przedawnienia roszczeń przysługujących Administratorowi i w stosunku do niego, 

f) w prawnie uzasadnionych przypadkach mogę realizować: prawo dostępu do moich danych, ich sprostowania oraz 

uzupełnienia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, prawo do tego, by nie podlegać decyzjom 

opartym wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu (w tym profilowaniu), a także prawo wniesienia skargi do 

organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

g) posiadam prawo sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych oraz prawo do ich usunięcia w dowolnym 

momencie, z wyjątkiem sytuacji w których przetwarzanie jest wymagane do ustalenia, dochodzenia, obrony roszczeń 

lub do wywiązania się z prawnego obowiązku, któremu podlega Administrator. Konsekwencją skutecznej realizacji 

moich praw, wymienionych w lit. g) w stosunku do danych mających wpływ na wiążący strony wniosek jest 

wstrzymanie rozpatrywania wniosku, 

h) w kwestiach dotyczących przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora oraz przysługujących mi 

w związku z tym prawach mogę zasięgnąć informacji na stronach internetowych Administratora: https://pwik.olsztyn.pl 

oraz https://bip.pwik.olsztyn.pl, skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod nr tel. (89)532-79-08 oraz pod 

adresem e-mail: iod@pwik.olsztyn.pl lub skorzystać z pomocy Biura Obsługi Klienta. 

 

Niniejszym oświadczam, że zgadzam się na wystawienie faktury VAT bez mojego podpisu oraz, że zapoznałem(am) się 

z Cennikiem usług PWiK Sp. z o.o. Olsztyn. Należności za wykonanie usługi opłacę w terminie 7 dni po otrzymaniu 

faktury. 

 

Oświadczam, że podane przez mnie dane są prawidłowe i aktualne oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

przez Administratora w celu rozpatrzenia niniejszego wniosku. 

 

 

 

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

                (miejscowość, data)     (czytelny podpis zleceniodawcy lub osoby upoważnionej do działania w jego imieniu) 

 



 

 

Załącznik nr 2 
 

Cennik na usługi w 2020r. 
 
 
 

1. Kaucja za najem stojaka hydrantowego z wodomierzem MH-01 DN 50 – brutto 2384 zł 

2. Kaucja za najem wodomierza JSH 10 DN 40 – brutto 1332 zł 

3. Kaucja za najem wodomierza MWNGH - 50 – brutto 1996 zł. 

 

4. Cena za pobraną wodę wg. wskazań wodomierza  - brutto 4,50zł za m³/dobę  

 

5. Najem stojaka hydrantowego z wodomierzem MH-01 DN 50 – brutto 8,03zł/dobę 

6. Najem wodomierza JSH 10 DN 40 –  brutto 4,49 zł/dobę 

7. Najem wodomierza MWNGH-50 DN 50 –  brutto 6,73 zł/dobę 

 

 

 


