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Dane inwestora: 
 
...........................................................  
nazwisko i imię (firma)  
 
........................................................... 

kod, miejscowość      PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW  

I KANALIZACJI Spółka z o.o. 

...........................................................   ul. Marklowicka 15 

ulica, nr domu      44-300 Wodzisław Śląskim 
 
........................................................... 
PESEL/NIP 
 
........................................................... 
numer telefonu 

 

........................................................... 
numer Nabywcy 

 

WNIOSEK  
 

o wykonanie: 

 

 przyłącza wodociągowego (bez robót ziemnych)  

 przedłużenia istniejącego przyłącza wodociągowego (bez robót ziemnych) 

 przebudowy istniejącego przyłącza wodociągowego (bez robót ziemnych) 

 nadzoru branżowego wraz z wykonaniem wcinki i zabudową wodomierza 

 wykonanie robót ziemnych na przyłączu wodociągowym 

 inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przyłącza wodociągowego 

 

do nieruchomości położonej w ..............................................przy ul. ............... .................... nr................, 

na której zlokalizowany jest: 

 budynek mieszkalny 

 budynek usługowy 

 plac budowy 

 inne ................................... 

 

Do wniosku dołączam:   plan sytuacyjny  

  projekt  

  inne...................................................  

 

Oświadczam, że: 

 przekażę  

 nie przekażę 

nieodpłatnie wykonane przyłącze wodociągowe na rzecz Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji                             

w Wodzisławiu Śląskim 

 

Jednocześnie na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2011r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018r. poz. 1152 z późn. zm) wnoszę o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę. 

 

Dane kontrahenta oraz obiektu, które zostaną zawarte w umowie oraz na przyszłych fakturach VAT: 

Imię i nazwisko/nazwa ………………………………………………………………………………………………………………... 

Adres zamieszkania/siedziby………………………………………………………………………………………………………….. 

Adres do korespondencji………………………………………………………………………………………………………………. 
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Nr telefonu…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

Regon………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adres punktu rozliczeniowego………………………………………………………………………………………………………… 

Tytuł prawny do nieruchomości* …………………………………………………………………………………………………….. 

*właściciel, współwłaściciel, użytkownik wieczysty, użytkownik, najemca, dzierżawca, zarządca, posiadacz, inny 

 

Do wniosku dołączam kserokopię:  

  wypisu z księgi wieczystej  aktu notarialnego,  dokumentu z postępowania sądowego,  umowy najmu/dzierżawy, 

 wypisu z rejestru gruntów,  aktualnego pełnomocnictwa do reprezentowania/zawarcia umowy w imieniu Wnioskodawcy,  

 inne dokumenty ………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

UWAGA: zamiast kserokopii wypisu z księgi wieczystej można wskazać we wniosku pełny numer księgi wieczystej (w miejscu 

przeznaczonym na wpisanie innych dokumentów) 

 

należy oznaczyć krzyżykiem właściwe pole 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  Sp. z o.o.  informuje, że: 

1. Administratorem zebranych danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. 

Marklowickiej 15, 44-300 Wodzisław Śląski, tel. 32 455 26 34. 

2. Dane wnioskującego są przetwarzane w celu obsługi niniejszego wniosku zgodnie z Art.6 ust. 1 pkt b RODO* (przetwarzanie danych jest 

niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Wnioskodawca lub do podjęcia działań, które są niezbędne przed jej zawarciem). 

Podanie danych jest dobrowolne, jednak  ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości przyjęcia wniosku. 

W razie pytań i/lub wątpliwości mogą się Państwo skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@pwik-

wodzislaw.pl 

3. Dane z niniejszego wniosku są ujawniane jedynie upoważnionym pracownikom przedsiębiorstwa oraz w uzasadnionych przypadkach 

zewnętrznym podmiotom związanym z obsługa prawną,  informatyczną oraz podwykonawczą przedsiębiorstwa. 

4. Dane z niniejszego wniosku będą przechowywane przez okres wynikający z ustawy o rachunkowości, określone w art. 74 oraz ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.). 

5. Wnioskujący ma prawo do żądania od Przedsiębiorstwa dostępu do danych osobowych, które dotyczą Wnioskującego, ich sprostowania, 

usunięcia lub wystąpienia z żądaniem ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także 

prawo do uzyskania kopii. 

6. Informujemy, że dane osobowe nie będą  przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej oraz, że nie będą przetwarzane 

w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania. 

7. Wnioskującemu przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

* ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

 

 

Wodzisław Śl. ...........................................            
( data )         

        ............................................................ 
podpis Inwestora 

 

WYPEŁNIA PRZEDSTAWICIEL  

PWIK SP. Z O.O. 

 

data podpis 

WNIOSEK PRZYJĄŁ   

 

 

ZAREJESTROWANO  

POD NUMEREM:………………………. 

  

 

NUMER NABYWCY…………………... 
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