
Inwestor/Pełnomocnik

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

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

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

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

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

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

WTI

Przedsiębiorstwo Wodno – Kanalizacyjne
Wołów Spółka z o.o.

ul. Ogrodowa 16
56 – 100 Wołów

W N I O S E K

o określenie warunków technicznych przyłączenia do sieci:

Dotyczy obiektu:

istniejącego projektowanego w rozbudowie / przebudowie

Rodzaj zabudowy:
jednorodzinna 
wolnostojąca

jednorodzinna 
bliźniacza 

jednorodzinna 
szeregowa

Posiadanie własnego ujęcia wody: tak       nie

Instalacja odzysku wody opadowej
i roztopowej podłączonej do 
instalacji wewnętrznej obiektu: tak nie

Przeznaczenie wody na cele: bytowe

Rodzaj odprowadzanych ścieków: bytowe 

Proponowany termin rozpoczęcia poboru wody / odprowadzania ścieków ..............................................................

wodociągowej kanalizacji sanitarnej

DLA BUDYNKU JEDNORODZINNEGO

Nieruchomości położonej w miejscowości: ................................................................................................................................................................

przy ul...................................................................................................................................  nr................................................ działka nr...........................................

Ilość zamieszkałych osób ..........................

Powierzchnia działki ogółem ............................. m2

w tym:  powierzchnia zabudowy ............................ m2

powierzchnia utwardzona .......................... m2 
rodzaj nawierzchni utwardzonej:      asfalt  kostka betonowa/granitowa  inne ………......



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

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

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

 zarządu

 dzierżawy

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

Dokumentem potwierdzającym powyższy tytuł prawny do nieruchomości jest (np. akt notarialny z nr księgi wieczystej):

......................................................................................................................................................................................

W załączeniu:
 aktualna mapa sytuacyjno – wysokościowa z nr ewidencyjnym działek
 oświadczenie o prawie korzystania z nieruchomości
 upoważnienie dla Pełnomocnika

Warunki techniczne:
 odbiorę osobiście
 proszę odesłać pocztą
 proszę wysłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: …………………………………………………………………..

OŚWIADCZENIE – Akceptacja poniższych warunków jest podstawą realizacji niniejszego wniosku
Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze gminy 
Wołów, Cennikiem usług PW-K Wołów. oraz że akceptuję ich treść.
 Oświadczam, że zostały mi przekazane informacje w przedmiocie przetwarzania moich danych osobowych 
przewidziane w art. 13 RODO.
 Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 i/lub14RODO wobec osób fizycznych, 
od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu złożenia niniejszego wniosku, w zakresie 
ciążącego obowiązku informacyjnego

…………………………
Czytelny podpis Inwestora/Pełnomocnika 

ZGODY – Inwestor/Pełnomocnik
 Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez PW-K Wołów, moich telekomunikacyjnych urządzeń końcowych 
(telefon) podanych w niniejszym wniosku, w celu realizacji marketingu bezpośredniego produktów i usług PW-K Wołów, 
na podstawie Prawa Telekomunikacyjnego. W każdej chwili przysługuje mi prawo do wycofania udzielonej zgody. 
Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem działań, które podjęto na podstawie mojej zgody przed jej 
wycofaniem.
 Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez PW-K Wołów moich środków komunikacji elektronicznej (e-mail) w celu 
przesyłania informacji handlowej PW-K Wołów. W każdej chwili przysługuje mi prawo do wycofania udzielonej zgody, na
otrzymywanie od PW-K Wołów informacji handlowych za pośrednictwem poczty elektronicznej. Cofnięcie zgody nie 
wpływa na zgodność z prawem działań, które podjęto na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.

…………………………….
Czytelny podpis Inwestora/Pełnomocnika 

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.

…………………………….
Czytelny podpis Inwestora/Pełnomocnika 

 właściwe zaznaczyć


