..............................................................
Imię i nazwisko / Nazwa firmy **
..............................................................
Adres zamieszkania / Siedziba firmy **
..............................................................
Pesel lub Regon**, NIP
..............................................................
nr telefonu, adres kontaktowy

Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Policach

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY
na dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków
Wnioskuję o zawarcie umowy na dostarczanie wody i/lub odprowadzanie
ścieków* dla nieruchomości położonej w: miejscowości ..............................................
przy ulicy ....................................................................................... nr .........................
działka nr ...................... na czas: ................................................................................
1) przeznaczenie wody:
- na cele gospodarcze
- na cele przemysłowe
- na inne cele

- w ilości ..................... m3/ m-c
- w ilości ..................... m3/ m-c
- w ilości ..................... m3/ m-c

2) ilość odprowadzanych ścieków:
- bytowych
- przemysłowych
- inne

- w ilości...................... m3/ m-c
- w ilości...................... m3/ m-c
- w ilości...................... m3/ m-c

W załączeniu:
1. Dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości (do wglądu:
akt notarialny, umowa najmu, umowa dzierżawy lub inny),
2. protokół odbioru końcowego,
3. protokół przekazaniu wodomierza głównego wraz z odczytem wskazań z dnia
przekazania, sporządzony przez Strony (w przypadku zmiany właściciela).

Police, dnia .............................
...............................................................................
(czytelny podpis wnioskodawcy pieczątka
firm)
*

niepotrzebne skreślić,

**

nie dotyczy osób fizycznych

OŚWIADCZENIE
do wniosku o zawarcie umowy na dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków

Przyjmuję do wiadomości, że:
1. Administratorem zebranych danych osobowych jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach
z siedzibą przy ul. Grzybowej 50, 72-010 Police.
2. Dane będą przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
w celu realizacji wniosku i umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków i nie będą
udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa,
3. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania.
4. Podanie danych w zakresie wymaganym do realizacji wniosku i umowy jest obowiązkowe - ustawa z
dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz
Uchwała Nr XLII/324/06 Rady Miejskiej w Policach z dnia 28 lutego 2006 roku w sprawie uchwalenia
regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
5. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że mam prawo żądania informacji o zakresie przetwarzania
moich danych osobowych, prawo dostępu do treści tych danych, uzupełnienia, uaktualnienia i
sprostowania danych, gdy są one niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe.
Police dn. ………………………..
..………………………………………………
Podpis wnioskodawcy / Pełnomocnika

