WNIOSKODAWCA

Oława, dnia ................................

........................................................................................
imię i nazwisko / nazwa firmy
.......................................................................................
PESEL / NIP(1)
.......................................................................................
adres zamieszkania / siedziba - ulica, nr
......................................................................................
kod – miejscowość
......................................................................................
nr telefonu kontaktowego

ZWiK Sp. z o.o. w Oławie
ul. 3 Maja 30
55 – 200 Oława

WNIOSEK
o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków
Zwracam się z prośbą o zawarcie umowy o*:
zaopatrzenie w wodę
odprowadzanie ścieków
dla nieruchomości położonej w Oławie przy ul. ………………………………….. nr ………….,
gospodarstwo domowe
pozostali
Rodzaj budynku*:

mieszkalny jednorodzinny,

mieszkalny wielorodzinny,

inny (jaki)

……………………………………………………………………………………………………………
1. Planowany pobór wody dla celów*:
socjalno-bytowych……………... m3/m-c
(dla celów wniosku, można przyjąć średnią ilość pobieranej wody na 1 osobę jako równą 3 m3/m-c)

pozostałych …………………… m3/dobę
2. Planowana ilość odprowadzonych ścieków*:
socjalno-bytowych …………....m3/m-c
(dla celów wniosku, można przyjąć średnią ilość odprowadzanych ścieków przez 1 osobę jako równą 3 m3/m-c)

pozostałych…………………….m3/dobę
Do wniosku załączam następujące dokumenty*:
dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości lub oświadczenie o posiadanym
prawie do dysponowania nieruchomością

umowę najmu
umowę dzierżawy
umowę o zarządzanie
zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej bądź odpis z rejestru
przedsiębiorców
NIP
REGON
oświadczenie o ilości i celu zużycia wody oraz rodzaju odprowadzanych ścieków.

...............................................................
podpis

Oświadczenie:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Oławie zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie
danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926).
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Oławie informuje, że:
1. Administratorem zebranych danych osobowych jest ZWiK Sp. z o.o. w Oławie. Dane będą
przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity
Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) w celu realizacji niniejszego wniosku.
2. Dane będą udostępnione jedynie uprawnionym podmiotom, w okolicznościach przewidzianych
w powszechnie obowiązujących przepisach.
3. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia.
4. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji niniejszego wniosku.

...............................................................
podpis

* należy wstawić X w odpowiednie pole
UWAGA:
(1) PESEL podają osoby prywatne, NIP – zakłady i instytucje

