Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
w Chociwlu

Wniosek nr 2

ul. Parkowa 1
73-120 Chociwel

WNIOSEK
Niniejszym składam wniosek o zawarcie umowy* na dostawę wody i/lub odprowadzanie
ścieków z nieruchomości położonej w ………………………………………………………………
Poniżej podaję niezbędne dane do przygotowania umowy:

I.
DANE PERSONALNE
a) Właściciel -e/Współwłaściciel -e*………………………………………………………………...
imię i nazwisko osoby, która posiada tytuł prawny do korzystania z nieruchomości

Adres do korespondencji ……………………………………………………………………………..

b) Nr PESEL ………………………………………………………..tel………………………………
II.
ZAPOTRZEBOWANIE NA WODĘ:
a) z przeznaczeniem na cele* : gosp. domowe, cele socjalno-bytowe, przemysłowe, p.poż
b) planowane zużycie wody: …………… m3/m-c, ilość osób zamieszkałych…………..…….
III.

POWÓD ZAWARCIA UMOWY:

a) pierwsza umowa
nowe przyłącze wraz z zamontowaniem wodomierza o średnicy …………………………….
b) zmiana odbiorcy

stan początkowy wodomierza ……… odczytanym dnia ...............

c) włączenie się do kanalizacji sanitarnej
odprowadzanie ścieków nastąpiło od dnia …..……..... i stanu wodomierza …………..…….
d) aktualizacja umowy

Miejsce lokalizacji wodomierza:
Dodatkowe informacje:

studzienka wodomierzowa,

budynek

…………………………………………………………………………………………………….

IV.
ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW:
a) ścieki* : z gospodarstw domowych, socjalno-bytowe,
ilość................................. m3/m-c

Ścieki odprowadzane są do:
Miejskiej kanalizacji sanitarnej:

bezpośrednio

poprzez instalację innych użytkowników

zbiornika bezodpływowego – szamba

V.

DANE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI: budynek jednorodzinny / budynek
wielolokalowy, rok budowy…………………

Wyrażam zgodę na wystawianie i przesyłanie przez Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul.
Parkowa 1, 73-120 Chociwel faktur VAT, korekt faktur VAT oraz duplikatów faktur VAT w formie
elektronicznej zgodnie z zapisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.
z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) . Poniżej adres e-mail, na który WiK Chociwel powinien
przesyłać fakturę elektroniczną. Jednocześnie rezygnuję z otrzymywania faktur w formie papierowej.
……………………………………………………………………………………………………...………………
………………………………….(czytelny podpis)

Załączniki: 1. Oświadczenie określające tytuł prawny do nieruchomości/lokalu
(akt własności/odpis z KW/postanowienie sądu – do wglądu)
2.Dowód Osobisty właściciela/ współwłaściciela – do wglądu

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

……………………………………………….......................
(adres zamieszkania/ siedziba)

……………………………………………….......................
(telefon)

OŚWIADCZENIE
OKREŚLAJĄCE TYTUŁ PRAWNY do lokalu / nieruchomości
Dotyczy lokalu / nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ……….……….…
położonego/ej w miejscowości ………………………………..przy ulicy…………………….…………………….
1. Oświadczam, iż posiadam tytuł prawny do dysponowania lokalem / nieruchomością,
wynikający z :

□ własności,
□ współwłasności ………………………..…………………………..……………………………………..
□ użytkowania wieczystego,
□ dzierżawy, □ najmu
□ trwałego zarządu,
□ inne (określenie formy prawnej)…………………………………………………………………..….…
2. Dokumentem potwierdzającym powyższy tytuł prawny do lokalu / nieruchomości jest :
……………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………. (np. numer aktu notarialnego, numer księgi wieczystej, wskazanie notariusza, data zawarcia)
Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy zgodnie z
art.

233

Kodeksu

Karnego

potwierdzam

własnoręcznym

podpisem

prawdziwość

danych

zamieszczonych powyżej.

……………………………………….
(miejscowość, data )

……………………………
(Czytelny Podpis)

Oświadczenie:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Chociwlu w celach związanych z realizacją umowy
na dostawę wody i odprowadzenie ścieków, w tym rachunkowych, ewidencyjnych, archiwalnych.
Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. z siedzibą w Chociwlu przy ul. Parkowej 1 zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego Rady(UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych, jest administratorem danych przetwarzanych w celach wskazanych powyżej.
Pouczenie: osoba, której dane dotyczą ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawianie. Dane mogą być udostępnione podmiotom
upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Podanie danych na etapie ich zbierania jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla realizacji powyższych
celów.

Ρ - właściwe zaznaczyć
₦ - niepotrzebne skreślić

czytelny podpis

