Wojkowice, dnia...........................
........................................................
Imię i nazwisko
........................................................
Adres
........................................................
SERIA I NR. DOWODU OSOBISTEGO
PESEL ............................................
NR. TEL: ........................................

Wojkowickie Wody Sp. z o.o.
ul. Długosza 27
42-580 Wojkowice
Wniosek
o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
Niniejszym składam wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę *i odprowadzanie
ścieków *jeśli nieruchomość nie jest podłączona do kanalizacji to skreślić ten fragment
nieruchomości położonej w Wojkowicach przy ul.
......................................................................
Nieruchomość jest podłączona bezpośrednio do miejskiej sieci
wodociągowej*:
 tak

 nie

Planowane zuż ycie wody: ................... m 3 / miesiąc lub ilość osób
zamieszkujących w budynku na nieruchomości .................
Stan początkowy wodomierza .......... m 3 . Rozliczenie od dnia .......................
Ścieki z nieruchomości odprowadzane są do*:
miejskiej kanalizacji sanitarnej:



bezpośrednio



poprzez instalację innych użytkowników



zbiornika bezodpływowego – szamba.

Budynek*:
 zamieszkany
niezabudowana

 w budowie

Miejsce lokalizacji wodomierza*:  studzienka wod.

 działka

 budynek

Dodatkowe informacje...............................................................................................................
* proszę zaznaczyć właściwą informację

Oświadczam, że jestem*:






właścicielem posesji,
współwłaścicielem:
..................................................................................................,
(proszę wymienić współwłaścicieli)
zarządcą,

dzierżawcą.
 .................................................................
inny tytuł prawny lub wskazanie, że nieruchomość nie ma uregulowanego stanu
prawnego

Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą co poświadczam własnoręcznym podpisem.
Podpis wnioskodawcy
......................................
Wnioskodawca wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach zawierania i aktualizacji
umów o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków; dokonywania rozliczeń za dostarczoną wodę
i odprowadzane ścieki oraz wystawiania faktury Vat; korespondencji wynikającej z działalności Spółki
Wojkowickie Wody Sp. z o.o., archiwizowania dokumentów oraz oświadcza, że został poinformowany
o możliwości wglądu w te dane, jak i pozostałe udostępnione Spółce oraz o możliwości ich korekty oraz
wniesienia sprzeciwu co do dalszego ich przetwarzania.
Wnioskodawca oświadcza, że został poinformowany, iż jego dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29
sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych będą przetwarzanie przez Wojkowickie Wody Sp. z o.o. w
Wojkowicach, przy ul. Długosza 27 na potrzeby realizacji Umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie
ścieków, do której załączane jest niniejsze oświadczenie i w tym zakresie Spółka będzie administratorem danych
w rozumieniu art. 23 ust. 1 pkt. 3 ustawy o ochronie danych osobowych.
Podpis wnioskodawcy
......................................
Do wniosku należy dołączyć (do wglądu) dowód osobisty wnioskodawcy oraz dokument potwierdzający prawo do
korzystania z nieruchomości (akt notarialny, księga wieczysta, umowa najmu, etc.)
Adnotacje Spółki:

