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 uzgodnienie projektu budowlanego
Zwracam się z prośbą o uzgodnienie projektu*:
przyłącza wodociągowego
przyłącza kanalizacji sanitarnej
przyłącza kanalizacji deszczowej
przyłącza p. poż
do nieruchomości położonej w Oławie przy ul. ………………………………….. nr …………….,
działka nr …………………………..
Rodzaj budynku*:

mieszkalny jednorodzinny,

mieszkalny wielorodzinny,

inny (jaki)

…………………………………………………………………………………………………....................
Projektu rozbudowy*:
sieci wodociągowej
sieci kanalizacji sanitarnej
sieci kanalizacji deszczowej
sieci p. poż.

Dane Inwestora**:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Nazwa inwestycji
.……..……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Opłata za uzgodnienie projektu rozbudowy sieci jest zgodna z cennikiem umieszczonym na
stronie internetowej ZWiK Sp. z o.o. w Oławie.
Fakturę za dokonane czynności proszę wystawić na:
inwestora
pełnomocnika – wg danych umieszczonych na pełnomocnictwie.

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

Załączniki:
1. Dwa egzemplarze projektu,
2. Kopia projektu na płycie CD w formacie PDF,
3. Kopia warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej lub sieci kanalizacji
sanitarnej,
4. Pełnomocnictwo inwestora (jeżeli wniosek składa pełnomocnik).

* należy wstawić X w odpowiednie pole
** należy wypełnić jeżeli dane Inwestora są inne niż dane wnioskodawcy
UWAGA:
(1) PESEL podają osoby prywatne, NIP – zakłady i instytucje

