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               19.09.2021 r. 

Wadowice, dnia ................................................ 

 
WADOWICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO  

WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. 

                                            UL. MŁYŃSKA 110, 34-100 WADOWICE 

 

W N I O S E K 

dotyczy zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków *) 

    JAN KOWALSKI 
1. Imię i nazwisko ........................................................................................................................................... 
     

    34-124     KLECZA DOLNA KLECZA DOLNA 1478 

2. Adres do korespondencji, ..................      ...............................................    ............................................................. 
              (kod pocztowy)        (poczta)                 (miejscowość) 
             609 458 271 

 .......................................................................................      ................................................... 
      (ulica, nr domu, lokalu)     (telefon) 
     

    Adres płatnika  faktury   .................................................................................................................................. 
     / jeśli jest taki jak wyżej, nie wypełniać/                                                                            
    .................................................................................................................................. 

         KLECZA DOLNA 1478 

3. Adres do którego wykonany jest przyłącz  .......................................................................................................       
                                                                       (miejscowość)     

       

.............................................................................................................................. ............................................................. 
  (ulica)                                                                                                   ( nr domu lub działki ) 
   59090365153 

4. PESEL ........................................................................................................................................................................ 

        KOTŁOWNIA 

5. Miejsce zamontowania wodomierza 1. ( woda miejska*) ) ................................................................................ 
    ( np. piwnica, garaż, studzienka)     KOTŁOWNIA (DODATKOWO DRUK NR BOK-3) 

              2. ( własne ujęcie *) )  .............................................................................. 

 

6. Status wodny – główny,  sublicznik*): 
 

7. System odprowadzania ścieków *): 

a) bezpośrednio do kanalizacji WPWiK Sp. z o.o. 

b) osadnik przepływowy do kanalizacji WPWiK Sp. z o.o. 

c) zbiornik bezodpływowy - proszę podać częstotliwość opróżniania osadnika .................................... 

d) przydomowa oczyszczalnia ścieków – rodzaj i typ ..........................................................................  

 

8. Oświadczenie o tytule prawnym/ korzystaniu z nieruchomości o nieuregulowanym tytule prawnym: 

 

Oświadczam, że 

jestem: ……………………WŁAŚCICIELEM………………………………………..………..……… 

9. Potwierdzenie tytułu prawnego (wypełnia pracownik WPWiK): 

Potwierdzam stan opisany w pkt 3 na podstawie  ……… KR1W/00011111/9 …….…..………….…………………. 

 

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

……………………………………….. 

                          (Podpis pracownika) 
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10. Oświadczenie o celach dla jakich woda będzie pobierana (wg celów z Prawa wodnego): 
 

GOSPODARSTWO DOMOWE 

 
11. Ilość osób korzystających z usług: 
 

…………………………………………4………………………………………………………………………………………………….. 

 

12. Inne: 
 

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

 
13. Klauzula informacyjna administratora danych osobowych: 
 
 
 „Administratorem danych osobowych jest Wadowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i 
Kanalizacji Sp. z o.o. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych są dostępne na stronie 
www.wpwik.com                w zakładce „OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH” lub w Biurze Obsługi Klienta w 
siedzibie Administratora”. 

 

 

         

Podpis złożono w obecności:                                                

 

          JAN KOWALSKI 

 

................................................................                                                                ....................................................... 

    (Data i podpis pracownika)              (Podpis wnioskodawcy) 

 
 

 

 

*) niepotrzebne skreślić 

http://www.wpwik.com/

