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Data wpłynięcia wniosku:
(wypełnia "Wodociągi" Sp. z o.o. w Głuchołazach)

1. DANE WNIOSKODAWCY
(drukowanymi literami)

Imię i Nazwisko / Nazwa Firmy:

Adres zamieszkania 
/ adres siedziby:

PESEL

NIP

KRS

e-mail: 

nr telefonu: 

Kontakt:

Wniosek o zawarcie umowy 
o zaopatrzenie w wodę

i/lub odprowadzanie ścieków
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
ul. Reymonta 12, 48-340 Głuchołazy

dostawę wody odbiór ścieków przemysłowych

Kod pocztowy, poczta

Miejscowość

Ulica

Nr działki

KW (nr księgi wieczystej)

tak nie

3. DLA NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W:

Adres do korespondencji (jeśli inny niż adres zamieszkania / siedziby):

2. WNOSZĘ O ZAWARCIE UMOWY NA:

odbiór ścieków bytowych

5. NIERUCHOMOŚĆ PODŁĄCZONA JEST BEZPOŚREDNIO DO SIECI WODOCIĄGOWEJ

4. ILOŚĆ OSÓB ZAMIESZKAŁYCH LUB KORZYSTAJĄCYCH Z URZĄDZEŃ WODNO-KANALIZACYJNYCH:
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tak nie

7. STAN WODOMIERZA                                                    m3,   ODCZYTANY W DNIU

bezpośrednio do sieci kanalizacyjnej 
przedsiębiorstwa wodociągowo-
kanalizacyjnego

do zbiornika bezodpływowego
(szamba)

zamieszkały użytkowany w budowie działka niezabudowana

studnia wodomierzowa budynek

gospodarstwa domowego produkcyjne usługowe inne

8. ŚCIEKI Z NIERUCHOMOŚCI ODPROWADZANE SĄ:

poprzez instalację
innych użytkowników

9. BUDYNEK / OBIEKT:

10. MIEJSCE LOKALIZACJI WODOMIERZA:

6. NIERUCHOMOŚĆ JEST ZASILANA Z WŁASNEGO UJĘCIA

11. WODA POBIERANA JEST NA CELE:

Dodatkowe informacje:

zarządcą nieruchomości
dzierżawcą 
/ najemcą

Załączniki 

Klauzula informacyjna 

….……….……….……………………

kopia protokołu odbioru przyłącza wodociągowego i/lub przyłącza kanalizacji sanitarnej przez "Wodociągi" Sp. z o.o. w Głuchołazach
(dla przyłączy nowo wybudowanych)

Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Spółka informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest: „Wodociągi” Sp. z o.o., ul. Reymonta 12, 48-340 Głuchołazy.
2. Dane kontaktowe w sprawach ochrony danych osobowych, w tym dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych są dostępne
    w zakładce kontakt na stronie www.wodgluch.pl oraz pod adresem e-mail: iod@wodgluch.pl
3. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania obowiązku wynikającego z przepisu prawa Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu
    w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
4. Dane mogą być ujawniane wykonawcom wyłącznie w zakresie usług świadczonych dla administratora danych.
5. Dane będą przechowywane przez okres do 7 lat od daty złożenia wniosku.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania,
    usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy.

posiadaczem nieruchomości 
o nieuregulowanym stanie prawnym

OŚWIADCZAM, ŻE JESTEM:

właścicielem nieruchomości współwłaścicielem - udział ……………….

….……….……….……………………
     proszę zaznaczyć właściwe                                                                                                    (czytelny podpis Wnioskodawcy)  


