Dębica, dnia ………………………………

WNIOSEK O WYDANIE WARUNKÓW / ZAPEWNIENIA
DOSTAWY WODY I PRZYJĘCIA ŚCIEKÓW
Wnioskodawca  Inwestor

Pełnomocnik

Nazwisko i Imię lub nazwa

Nazwisko i Imię lub nazwa

nr domu/lokalu

Ulica

Ulica

Kod pocztowy/Miejscowość

Kod pocztowy/Miejscowość

Adres do korespondencji

Adres do korespondencji

Telefon kontaktowy/email

Telefon kontaktowy/email

PESEL / NIP

PESEL / NIP

nr domu/lokalu

Proszę o wydanie:

1)



warunków dostawy wody i przyjęcia ścieków oraz warunków przyłączenia do*):



zapewnienia dostawy wody i odbioru ścieków sanitarnych do*):

budynku mieszkalnego jednorodzinnego, położonego przy ulicy …………...……………………………….
…………………………………………… nr ………….., nr dz. ……………………………obr. …………..……

2)

budynku produkcyjnego / zakładu produkcyjnego przy ulicy ……………………………………..…………..
…………………………………………. nr ………….., nr dz …………………………… obr. …………..……
 zapotrzebowanie na wodę ……………………………… oraz do celów ppoż. ………………...…………
 charakter produkcji ……………………………………………………………………………………………

3)

innego obiektu położonego przy ul. ……………………………………………………………………………...
nr dz. ……………….. obr. …………………..
 zapotrzebowanie na wodę …………………………… oraz do celów ppoż. ……………………………..
 charakter obiektu ………………………………………….......………………………………………………
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4)

oświadczam, że posiadam tytuł*): właściciela, współwłaściciela, dzierżawcy, użyczenia, inny:
……….……………………………………………………………………………………………………………...
i stwierdzam, że posiadam zgodę właściciela na złożenie w/w wniosku.

Do wniosku załączam wyrys z mapy zasadniczej z zaznaczoną posesją.
Odbiór (po dokonaniu zapłaty faktury):
OSOBIŚCIE
ODESŁAĆ POCZTĄ

(data, czytelny podpis)
Przyjmuję do wiadomości, że:
1.
Administratorem zebranych danych osobowych jest Spółka: Wodociągi Dębickie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dębicy, 39-200 Dębica,
ul. Kosynierów Racławickich 35. Dane będą przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101,
poz. 926 ze zm.) w celu realizacji niniejszego wniosku na usługę.
2.
Dane będą udostępniane jedynie uprawnionym podmiotom, w okolicznościach przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach.
3.
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania.
4.
Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji niniejszego wniosku.
5.
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wodociągi Dębickie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dębicy,
39-200 Dębica, ul. Kosynierów Racławickich 35 w celu realizacji zlecanych przez Panią/Pana* usług. 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. Mam prawo również wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych w
wymienionym celu.

Podpis wnioskodawcy* / Pełnomocnika*/**
* niepotrzebne skreślić
Wypełnia pracownik Wodociągów Dębickich Sp. z o.o.
Data wpłynięcia

Numer nabywcy

Uwagi:

BOK

Zwykły

Polecony

Faks

Email

Podpis
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