
 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji                      NBOK-U-WN03 

„WODNIK”  Spółka z o.o.        

                            58–560 Jelenia Góra, Plac Piastowski  21  

 

 

 

dotyczy: KORZYSTAJĄCEGO Z LOKALU  w już istniejących  budynkach wielolokalowych  

- dla gospodarstwa domowego 

     
Jelenia Góra, ……………………………… 

 
…………………………………………………………………. 

 (imię i nazwisko) 

 
…………………………………………………………………. 

 (seria i numer dowodu osobistego) 

 
…………………………………………………………………. 

 (PESEL) 

 
…………………………………………………………………. 

 (adres zamieszkania lub zameldowania) 

 
…………………………………………………………………. 

(adres do korespondencji) 

 
…………………………………………………………………. 

 (nr telefonu) 

…………………………………………………………………. 

 (adres e-mail) 

W N I O S E K 
 

Proszę o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę* i odprowadzanie ścieków* do/z lokalu 

nr ……………………… przy ul. ……………………………………………………………… w Jeleniej Górze, z dniem 

………………………. przy stanie wodomierza(y)*/ zgodnie z załączonym protokołem zdawczo-odbiorczym* 

a) wodomierz o numerze……………………………………………..., odczyt ………………….…m³ 

b) wodomierz o numerze……………………………………………..., odczyt ………………….…m³ 

c) wodomierz o numerze……………………………………………..., odczyt ………………….…m³ 

d) wodomierz o numerze……………………………………………..., odczyt ………………….…m³ 

Odprowadzane z obiektu ścieki będą miały charakter: ścieków bytowych/komunalnych/przemysłowych* 

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

(określić rodzaj i jakość) 

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

 

W załączeniu: 

1. Tytuł prawny do w/w nieruchomości (akt notarialny/wypis z księgi wieczystej/umowa najmu/inny dokument) lub oświadczenie dotyczące tytułu 
prawnego do korzystania z nieruchomości. 

2. Protokół zdawczo-odbiorczy. 

3. Pełnomocnictwo do zawarcia umowy w imieniu firmy, o ile nie wynika ono z przedłożonych dokumentów. 
 
* niepotrzebne skreślić 

 

verte



Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)  informuję, iż: 

 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o.  z siedzibą w Jeleniej 

Górze, Pl. Piastowski 21. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o.  jest możliwy pod numerem 

tel. 75 73 03 555 lub adresem email iod@wodnik.net.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy lub wykonania usługi na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. 
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów 

prawa. 

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat / lub w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora (dane 
przetwarzane są do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego). 

6. Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy lub wykonania 

usługi. 
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