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/FK

Numer kontrahenta:

miejscowość

Wnioskodawca-Inwestor

dzień

miesiąc

rok

Pełnomocnik

Nazwisko i imię lub nazwa

Nazwisko i imię lub nazwa

Ulica

Ulica

-

-

Kod pocztowy

Miejscowość

Kod pocztowy

Miejscowość

PESEL/NIP

PESEL/NIP

WNIOSEK NA ZAWARCIE UMOWY O ZAOPATRZENIE W WODĘ /ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW
Składam wniosek na zawarcie umowy (postawić znak X):
o zaopatrzenie w wodę

o

odprowadzanie :

ścieków bytowych
ścieków przemysłowych

nr

dla nieruchomości położonej przy ulicy
nr KW*/nr działki*

w

Inwestor* / Pełnomocnik* oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie przez WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie swoich danych osobowych dla
wszystkich niezbędnych czynności, które maja związek z realizacją niniejszego wniosku.
Tożsamość potwierdzono na podstawie:
Nazwa dokumentu

Seria i numer

Załączniki do wniosku (*niepotrzebne skreślić):

Data wydania

czytelny podpis Wnioskodawcy*/Pełnomocnika*

oświadczenie o formie prawnej dysponowania lokalem
mapka geodezyjna powykonawcza przyłącza do budynku,
upoważnienie właściciela-inwestora dla pełnomocnika*,
kopia decyzji nadania numeru NIP* i REGON*,
kopia wpisu z KRS*/zaświadczenie o prowadzeniu działalności*,
kserokopia uzgodnienia dokumentacji projektowej.
UWAGI:

Prosimy o wpisanie w pozycji UWAGI adresu do korespondencji oraz numeru telefonu.
Wniosek należy wypełnić czytelnie. Wniosek nieczytelny będzie zwrócony wnioskodawcy .

Oświadczenie
Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz z Cennikiem Usług WiK Sp. z o.o.
w Dzierżoniowie.

czytelny podpis Wnioskodawcy*/Pełnomocnika*
*niepotrzebne skreślić
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OŚWIADCZENIE O STANIE ODCZYTU WODOMIERZA GŁÓWNEGO
W związku ze sprzedażą/kupnem lub innym przekazaniem/przejęciem ww. nieruchomości niniejszym składamy oświadczenie o stanie
odczytu wodomierza głównego i odliczającego* na dzień .........................................................
WODOMIERZ GŁÓWNY:

WODOMIERZ ODLICZAJĄCY:

Nazwa i numer fabryczny

Nazwa i numer fabryczny

Stan – wpisać wszystkie cyfry

Stan – wpisać wszystkie cyfry

Uwagi. Stan ogólny ( dotyczy ewentualnych widocznych uszkodzeń wodomierza):

Odbiorca sprzedający-przekazujący nieruchomość
Nazwisko i imię lub nazwa

Nazwisko i imię lub nazwa

Ulica

Ulica

-

-

Kod pocztowy

*

Odbiorca kupujący-przejmujący nieruchomość

Miejscowość

Kod pocztowy

Miejscowość

dotyczy przypadków rozliczania zużycia wody na podstawie wodomierza głównego i odliczającego

Informujemy, że zgodnie z zapisami Umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków Odbiorca zobowiązany jest do
zabezpieczenia wodomierza głównego przed uszkodzeniem. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia wodomierza przez służby WiK
Sp. z o.o., w związku z przepisaniem umowy jw., Sprzedający nieruchomość zostanie obciążony kosztami naprawy wodomierza przy
rozliczeniu końcowym za świadczone usługi.

Podpis Odbiorcy sprzedającego-przekazującego

Podpis Odbiorcy kupującego-przejmującego

W związku z koniecznością podania danych osobowych na drukach WIK informujemy, że:
 Administratorem podanych danych są Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. z siedzibą w Dzierżoniowie przy ul.
Kilińskiego 25A;
 Inspektorem ochrony danych jest: Edyta Kwinta tel. 74 832-20-69 adres e-mail: iod@wik.dzierzoniow.pl;
 podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji niniejszego wniosku,
 podane dane nie będą udostępniane innym podmiotom i będą przetwarzane tylko przez upoważnione osoby,
 podane dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji niniejszego wniosku w tym do momentu
przedawnienia roszczeń,
 przysługuje Pani/Panu wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pana/Pani
danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych;
 ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia oraz
ograniczenia przetwarzania.
Oświadczenie
Oświadczam, że wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych na potrzeby Spółki WiK w celu realizacji
niniejszego wniosku zgodnie z przepisami o Ochronie Danych Osobowych.
Data: …………………

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

