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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/email

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

 

WNIOSEK  
 

o zawarcie umowy na wykonanie: 

 
 planu sytuacyjnego przyłącza wodociągowego

 planu sytuacyjnego przyłącza kanalizacji sanitarnej

 planu sytuacyjnego przyłącza wodociągowego i przyłącza kanalizacji sanitarnej 

 projektu przyłącza wodociągowego

 projektu przyłącza kanalizacji sanitarnej

 projektu przyłącza wodociągowego i przyłącza kanalizacji sanitarnej

 planu sytuacyjnego przyłącza wodociągowego (p.poż)

 projektu przyłącza wodociągowego (p.poż)

 planu sytuacyjnego  przyłącza wodociągowego (p.poż) i przyłącza kanalizacji sanitarnej 

 projektu przyłącza wodociągowego (p.poż) i przyłącza kanalizacji sanitarnej

  uzgodnień

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

na której zlokalizowany jest:

 budynek mieszkalny 

 budynek usługowy

 plac budowy
  inne ...................................

Do wniosku dołączam:

 kopia aktualnej mapy zasadniczej

 mapa do celów projektowych (oryginał)
 szkic orientacyjny

 plan zagospodarowania działki

 rzut piwnic/parteru budynku skala 1: 100 lub 1:50

 oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane wraz ze zgodami 
 warunki wejścia w pas drogowy
 uzgodnienia branżowe  
inne……………………

należy oznaczyć krzyżykiem właściwe pole
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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) 

 

PWiK Sp. z o.o. informuje, że INFORMACJA KONSUMENCKA, dla osób fizycznych składających wniosek 

niezwiązany z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, dostępna jest w Biurze Obsługi Klienta oraz na 

stronie www.pwik-wodzislaw.pl  
 

 

 

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

 

 

 

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

 

 

WYPEŁNIA PRZEDSTAWICIEL  

PWIK SP. Z O.O. 

 

data podpis 

WNIOSEK PRZYJĄŁ   

 

 

ZAREJESTROWANO  

POD NUMEREM:……………………… 

  

 

NUMER NABYWCY…………………... 

  

 

mailto:iod@pwik-wodzislaw.pl
mailto:iod@pwik-wodzislaw.pl
http://www.pwik-wodzislaw.pl/
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