
Wnioskodawca

.....................................................................
imię i nazwisko / nazwa

.....................................................................
adres

..................... ...............................................
kod poczta

..................... ...............................................
           PESEL/ NIP

.................................................................
nr tel.

 ................................................................
                         e-mail

Wołów, dnia ........................ 20.......r.

WI

Przedsiębiorstwo Wodno – Kanalizacyjne
Wołów Spółka z o.o.

ul. Ogrodowa 16
56 – 100 Wołów

Wniosek o zawarcie umowy dla Odbiorców (indywidualnych, wspólnoty) na:
 dostarczanie wody na cele socjalno-bytowe

 dostarczanie wody na cele budowlane

 wodomierz do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej (ogrodowy)

 odprowadzanie ścieków bytowych

 opróżnianie zbiorników bezodpływowych

......................................................................................................................................................................................
dotyczy nieruchomości (adres poboru wody i/lub odprowadzania ścieków*) 

Oświadczam, iż posiadam tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, wynikający z:

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

 współwłasności – udział (proszę określić udział we współwłasności, wskazać współwłaścicieli – imię nazwisko, 

nazwa adres) ....................................................................................................................................................................

 zarządu

 umowy najmu/deweloperskiej/dzierżawy zawartej do ……………………..………………………………………..........

 inne (określenie formy prawnej np. pełnomocnictwo itp.) .........................................................................................

Termin rozpoczęcia poboru wody/ odprowadzania ścieków: ................................

wodomierz numer ........................................................., stan wodomierza .......................................;

wodomierz numer ........................................................., stan wodomierza .......................................;

Dane dla potrzeb podlewania ogrodu
     Powierzchnia podlewanego ogrodu w m2 ……........................ 
Osobą upoważnioną do uzyskania informacji dotyczącej przedmiotowej nieruchomości jest: 

……………………………………………………………………………………………………………;

Konto eBOK:
 tak,  adres email:.......................................................................................................................................................
 nie

eFaktura:
 tak,  adres email:.......................................................................................................................................................
 nie

Załączniki:
 protokół zdawczo-odbiorczy stanu wodomierza
 wniosek o uzgodnienie lokalizacji wodomierza odliczającego wodę bezpowrotnie zużytą
 inne.....................................................................



Klauzula informacyjna administratora danych osobowych

Przedsiębiorstwo informuje, że administratorem zebranych danych osobowych jest PW-K Wołów Sp. z o.o.. Dane będą 
przetwarzane zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w celu realizacji niniejszego wniosku na usługę. Dane będą 
udostępniane jedynie podmiotom, w okolicznościach przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach. Osoba, 
której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne ale 
konieczne do realizacji niniejszego wniosku. Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej moich danych 
osobowych przez PW-K Wołów Sp. z o.o. w celu archiwizacji niniejszego wniosku na usługi. Jednocześnie przyjmuję do 
wiadomości, że mam prawo żądania informacji o zakresie przetwarzania moich danych osobowych, prawo dostępu do treści 
tych danych, uzupełnienia, uaktualnienia i sprostowania danych, gdy są one niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe. 
Mam prawo również wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych w wymienionym celu. Powyższe 
zapisy dotyczą tylko osób fizycznych.

Klauzula informacyjna-pouczenie

PW-K Wołów informuje, że w przypadku odmowy zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzane
ścieków  wnioskodawcy  przysługuje  prawo  do  złożenia  wniosku  rozstrzygnięcie  sporu  do  Dyrektora
Regionalnego  Zarządu  Gospodarki  Wodnej  Państwowego  Gospodarstwa  Wodnego  Wody  Polskie  we
Wrocławiu.

…………………………………., dnia ………………..… r.....

 
miejscowość                                                    data

………….……………………………………..
podpis wnioskodawcy

 - właściwe zaznaczyć
* - wymienić 

 


