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SYG. BPWiK/WR/EO 
Zarządzenie z dnia: 

 
 

* - Niepotrzebne skreślić 

**- Poprawne zaznaczyć 

 
 

POLA W KOLORZE SZARYM SĄ OBOWIĄZKOWE. W PRZYPADKU NIE WPISANIA WSZYSTKICH INFORMACJI W POLACH ZAZNACZONYCH SZARYM KOLOREM, 
WNIOSEK NIE ZOSTANIE ROZPATRZONY. 

1) Sposób dostarczenia dokumentów :  
 

☐ - T.W. Wilsona 46 

☐ - Wysyłka pocztą 
 

2)  Pieczęć Wpłynięcia do BPWiK 
 
 
 

NALEŻY WYPEŁNIĆ DANE WNIOSKODAWCY/WNIOSKODAWCÓW* 

 3) Wnioskodawca 

 
 

4) Wnioskodawca 

 

3a) Imię i nazwisko 
 
 
 
 
 
 
 
 

4a) Imię i nazwisko 

 

3b) Adres zamieszkania 
 
 
 
 
 
 

4b) Adres zamieszkania 

 

3c) Kod, miejscowość 
 
 
 
 

4c) Kod, miejscowość 

 

3d) PESEL 3e) Seria i numer dowodu 
osobistego lub paszportu 
 

4d) PESEL 4e) Seria i numer dowodu 
osobistego lub paszportu 

 

3f) Kontakt telefoniczny  
 

3g)Kontakt e-mail 4f) Kontakt telefoniczny  

 
4g) Kontakt e-mail 

1) 5) Wniosek dotyczy : 5a) Faktury nr : 

 

………………………………………….. 

 

LUB 
5b) Faktury za okres : 

  

Od…………………………………….. do ………………………………………………… 

6) Wnioskodawca zobowiązuje się uregulować należności wraz z należnymi odsetkami z tytułu zaopatrzenia w wodę 
i/lub odprowadzanie ścieków nieruchomości położonej :  
  
6a)Miejscowość 6b) Ulica i nr                                                                                                                6c) dz. nr ew. 

7) 

 Wnioskodawca oświadcza, że co miesięczna wpłata kwoty w wysokości ……………………………………………………………… zł  

(słownie: ………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….) 
jest przeznaczona na pokrycie wszystkich płatności zaległych . 
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8 )OŚWIADCZENIE O UZNANIU ZADŁUŻENIA :  

  8a)       Ja niżej podpisany/na* oświadczam, że uznaje moje zadłużenie względem Brwinowskiego Przedsiębiorstwa 

Wodociągów i Kanalizacji Sp. Z o.o. z siedzibą w Brwinowie wynikające z braku regulowania należności za dostarczaną 

wodę/odprowadzanie ścieków*, stosownie do umowy zawartej dnia ………………………..……………., które to zadłużenie 

wraz z odsetkami  obliczonymi na dzień …………………………….………….….. wynosi …………………………………….………………… zł 

(słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………….). 

    8b)                             W związku z powyższym proszę o wyrażenie zgody na rozłożenie mojego zadłużenia na miesięczne 

raty, wynoszące po ……………………………………………………………… złotych miesięcznie .  

                                 Przyjmuję do wiadomości, iż brak zapłaty którejkolwiek z rat, lub brak bieżącego regulowania 

należności Brwinowskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Brwinowie z tytułu 

dostarczanej wody/odprowadzanych ścieków* spowoduje postawienie w stan wymagalności całej pozostałej do 

spłaty kwoty zadłużenia wraz z odsetkami.  

Uwagi do złożonego wniosku : 

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

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

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

 
Oświadczenie:  
Czy zgadza się Pani/Pan na przetwarzanie 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 Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem  przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie Pani/Pana 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. 

 Oświadczam, że zapoznałem/-am się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych zawartą na trzeciej stronie wniosku. 
 

9)  Miejscowość 10) Data 11) Podpis/pieczątka zleceniodawcy  

12) Wypełnia 

BPWiK 

12a) Data 12b) Podpis i pieczątka osoby przyjmującej wniosek 


