
DRUK  NR BOK - 17 

 
Wniosek o odpłatne przejęcie urządzenia (planowanego do realizacji) wraz z listą 

wymaganych załączników 

 

 

Część I (wypełnia pracownik Spółki)  

wniosek nr …….                                                                                      ta wpływu wniosku - ……… 201…r. 

 

……………………..…………………. 

podpis osoby przyjmującej wniosek  

 

Część II (wypełnia Wnioskodawca) 

Wniosek o zawarcie umowy o przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej/kanalizacyjnej 

1) 

imię i  nazwisko/ firma (nazwa) 

Wnioskodawcy,  

 

…………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………….. 

2) 

adres zamieszkania/siedziby 

(adres do korespondencji) oraz 

numer telefonu kontaktowego 

Wnioskodawcy 

 

…………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………….. 

3) 

Nr PESEL i NIP Wnioskodawcy  (w 

przypadku podmiotów nie 

będących osobami fizycznymi 

REGON, NIP i nr KRS) 

 

…………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………….. 

4) 

rodzaj urządzenia, którego 

dotyczy Wniosek i jego 

planowana  lokalizacja 

(miejscowość i ulica) oraz 

przewidywany rok zakończenia 

budowy 

 

 

…………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………….. 



5) 

wnioskowana forma odpłatnego 

przekazania urządzenia Spółce 

(np. zawarcie umowy sprzedaży, 

umowy dzierżawy, ustanowienie 

użytkowania)  

 

…………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………….. 

7) 

wykaz składanych wraz z 

wnioskiem załączników  

 

1. …………………………………………………………………………… 

2. …………………………………………………………………………… 

3. …………………………………………………………………………… 

4. …………………………………………………………………………… 

8) 

podpis Wnioskodawcy (w 

przypadku Wnioskodawców nie 

będących osobami fizycznymi 

dowód  istnienia umocowania 

winien stanowić załącznik do 

wniosku - np. odpis z KRS, 

pełnomocnictwo)  

 

 

 

Lista załączników:  

 

1. aktualny wypis z rejestru gruntów oraz aktualny odpis z ksiąg wieczystych dla nieruchomości, 

na której (na których) posadowione ma zostać urządzenie,  

2. dowód istnienia umocowania osoby (osób) podpisującej wniosek - np. odpis z KRS, 

pełnomocnictwo. 

 

 

Przyjmuję do wiadomości, że:  

1. Administratorem zebranych danych jest WPWiK spółka z o.o. w Wadowicach.. Dane będą przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.) w celu realizacji i archiwizacji niniejszego wniosku na usługę.  

2. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji niniejszego wniosku.  

 

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez WPWiK spółka z o.o. w Wadowicach moich danych osobowych podanych powyżej, w celu realizacji i 

archiwizacji niniejszego wniosku. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że mam prawo żądania informacji o zakresie przetwarzania moich danych 

osobowych, prawo dostępu do treści tych danych, uzupełniania, uaktualniania i sprostowania danych, gdy są one niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe. 

Mam również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych w wymienionym celu. 

 


