WNIOSEK o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę
lub odprowadzenie ścieków

Bartoszyce, dn. …………………….

WNIOSKODAWCA
……………………………………………………………..
(imię i nazwisko/nazwa firmy)
……………………………………………………………..
(adres)

Wodociągowo-Ciepłownicza
Sp. z o.o. „COWIK” w Bartoszycach
ul. Limanowskiego 1
11-200 Bartoszyce

……………………………………………………………..
(PESEL/NIP)
Wnoszę o zawarcie umowy o dostarczanie wody i odbiór ścieków.
1. Nazwa przyłączanego obiektu, adres ………………………………...……………………………………
……………………..…………………………………………………………………………………………….
2. Charakterystyka obiektu:
a) budynek jednorodzinny/ wielorodzinny/ inny* ….………………………………………………….
b) budynek zamieszkały/ w budowie/, działka zabudowana/działka niezabudowana*
c) rok oddania budynku do użytkowania ……………………………..
d) nieruchomość podłączona jest do sieci wodociągowej:
bezpośrednio, poprzez inne przyłącze, posiada własne ujęcie
e) przewidywane zużycie wody średnio…………… m3/miesiąc, maksymalnie …………… m3/miesiąc
f) lokalizacja wodomierza: studnia wodomierzowa*, pomieszczenie budynku*
g)ścieki bytowe/ przemysłowe/ komunalne* odprowadzane będą do miejskiej kanalizacji sanitarnej:
bezpośrednio, poprzez sieć innych użytkowników/ do zbiornika bezodpływowego*
3. Przewidywany termin rozpoczęcia poboru wody/ odprowadzania ścieków*:………………………………….
4. Inne informacje: (np. bieżący stan wodomierzy) …………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………………………………..
Oświadczam, że woda zużywana będzie na cele: zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia,*
socjalno-bytowe*, na potrzeby produkcji, w której woda wchodzi w skład lub bezpośredni kontakt z produktami
żywnościowymi lub farmaceutycznymi*, na potrzeby produkcji innej lub inne cele (jakie?)……………………..*,
do kanalizacji odprowadzane będą ścieki bytowe/ komunalne/ przemysłowe.
Oświadczam, że jestem: właścicielem nieruchomości*, współwłaścicielem (podać udział)…………………..*,
zarządcą*, dzierżawcą*, najemcą*, użytkownikiem*, inna forma (jaka?) ………………………………………...*.
Przedkładam do wglądu dokument potwierdzający tożsamość, akt własności*, aktualny wyciąg z księgi
wieczystej*, inny dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania z obiektu*
Niniejszy wniosek, po uzupełnieniu wszystkich dokumentów (w tym geodezyjnej mapy powykonawczej uzbrojenia działki dot. nowych obiektów), stanowić będzie podstawę do sporządzenia przedmiotowej umowy.

Załącznik do wzoru wniosku:
1. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
.....................................................
(czytelny podpis / pieczęć)
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* niepotrzebne skreślić lub
dostosować

Przetwarzanie danych osobowych
1. Zapoznałam/em się z załączoną klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych
zawartych w niniejszym wniosku, przez Wodociągowo-Ciepłowniczą Sp. z o.o. „COWIK” w Bartoszycach.
2. Dodatkowo wyrażam zgodę na przetwarzanie poniższych danych osobowych, przez WodociągowoCiepłowniczą Spółkę z o.o. „COWIK” w Bartoszycach, w celu realizacji usług dodatkowych
(powiadomienia, e-book, powiadamianie sms o awariach itd.)
tel………………………………………., adres e-mail…………………………………………………………..

……………………………………………....
imię i nazwisko, data
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