
Polanica-Zdrój, dnia .....................................................................

WNIOSKODAWCA

...............................................................................................................
(imię i nazwisko)

...............................................................................................................
(adres zamieszkania ulica, nr domu)

...............................................................................................................
(kod, miejscowość)

...............................................................................................................
(telefon kontaktowy)

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG KOMUNALNYCH
W ZAKRESIE DOSTARCZANIA WODY I ODBIORU ŚCIEKÓW

Wnoszę o zawarcie umowy

na dostarczanie wody

odprowadzanie ścieków*

dotyczącej posesji przy ulicy ...................................…………………………………….………………...................................... nr ........…………...........

w Polanicy-Zdroju.

W związku

ze zmianą odbiorcy usług,

wykonanie nowego przyłącza

inne*, jakie: ......................................................................................................…………………………………….……………………………………......................................

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

własności,

współwłasności (wskazanie współwłaścicieli – imię, nazwisko lub nazwa,

adres) …………......................................................................................…………………………………………………............................................................................................

dzierżawy,

użytkowania wieczystego

trwałego zarządu,

inne (określenie formy prawnej, np. Pełnomocnictwo) ………………………………………..............………..............................

Dostarczona woda będzie przeznaczona na cele*:

bytowe,

robót budowlanych,

produkcji, czego: .........................................................…………………………………………………………………...........………………………..........................

innych, jakich: .............................................................................…………………………………………………………………………..……………............................

Rodzaj odprowadzanych ścieków*:

bytowo-gospodarcze,

przemysłowe,

inne, jakie: ....................................................................………………………………………………………………….......................…………..........................………

* w wybranym okienku zaznaczyć „X”

Przedsiębiorstwo
wodociągowo-kanalizacyjne



Wskazania wodomierzy na dzień przejęcia nieruchomości:

wodomierz główny  ……...………… m3, nr wodomierza ……………………………..…...…...…….., data odczytu: ………………..…..

podlicznik lokalowy …………...…… m3, nr wodomierza ……………………………..…...…...…….., data odczytu: ………………..…..

podlicznik ogrodowy ………...……… m3, nr wodomierza ……………………………..…...…...…….., data odczytu: ………………..…..

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:
1. Zgodnie z Rozporządzeniem 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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych), informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-
Zdroju Sp. z o.o. z siedzibą w Polanicy-Zdroju, przy ul. Spacerowa 2.

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającym z art. 6, ust. 1
ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2017 r. poz. 3278, z późn. zm.).

3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz dalej, przez okres 10 lat od momentu całkowitej deinstalacji 
przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego lub okres ewentualnego dochodzenia roszczeń wynikających z umowy.

4. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane:
− dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator, w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania systemów IT,
− podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską w celu dostarczenia korespondencji,
− upoważnionym z mocy prawa podmiotom na udokumentowany wniosek.

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo
do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, 
iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym ogólnego Rozporządzenia 
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, numeru PESEL oraz adresu zamieszkania lub do korespondencji jest 
dobrowolne, przy czym jest również warunkiem rozpatrzenia niniejszego Wniosku. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w postaci numeru 
telefonu oraz adresu e-mail nie jest warunkiem rozpatrzenia niniejszego Wniosku ma na celu przyspieszenie jego rozpoznania i ułatwienie kontaktu 
z Panią/Panem.

…..........................................................................................................................................
(podpis)

Dział techniczny OWiK

zawór zwrotny       TAK /       NIE*

data ważności legalizacji wodomierza głównego: ……………………………………………………………….………….…………………..

data ważności legalizacji podlicznika lokalowego: ……………………………………………………………….………….…………………..

data ważności legalizacji podlicznika ogrodowego: ……………………………………………………………….………….…………………..

nr plomby wodomierza głównego: ……………………………………………………………….………….…………………..

nr plomby podlicznika lokalowego: ……………………………………………………………….………….…………………..

nr plomby podlicznika ogrodowego: ……………………………………………………………….………….…………………..

sieć hydrantowa                wewnętrzna /                zewnętrzna /                brak*

…………………….………….…………………..  …………………….………….…………………..
(data) (Sprawdził)

…………………….………….………………….. …………………….………….…………………..
(Kierownik OWiK) (Dyr. ds. technicznych)


