KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO
WIELOBRANŻOWE GOGOLIN Sp. z o.o.
47-320 Gogolin, ul. Ligonia 15 NIP 756-000-43-85 www.kpwgogolin.pl
tel. 77/4 232 031
e-mail: sekretariat@kpwgogolin.pl

Gogolin, dnia……………………......
Wnioskodawca

Nazwisko i
Imię / Nazwa
Miejscowość

Kod

-

Kod

-

Ulica, Numer
KRS
PESEL/NIP/REGON

/

/

Tel/ e-mail
Adres do doręczenia faktur i korespondencji (jeżeli inny niż Wnioskodawcy)

Nazwisko i
Imię / Nazwa
Miejscowość
Ulica, Numer

Wniosek
Wniosek o zawarcie umowy o zapatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków
Wnoszę o zawarcie umowy: zaopatrzenie w wodę
przemysłowych Lokalizacja obiektu:

odbioru ścieków bytowych

odbioru ścieków

Ulica i numer budynku:

Miejscowość:
Numer działki
Obręb

1. Zakres umowy:
Woda pobierana na cele:
gospodarstwa domowego
budowy (tymczasowe przyłącze)
przemysłowe
handlowousługowe
inne
rodzaj działalności gospodarczej :
….……………………….………………………………………………………………………………………………… Zakres odprowadzanych

ścieków :
gospodarstwa domowego
przemysłowe nieruchomość jest wyposażona w bezodpływowy zbiornik nieczystości ciekłych
(szambo)/przydomową
oczyszczalnię ścieków.

2. Wskazanie wodomierza
Wnioskodawca wyraża zgodę na dokonanie rozliczeń za świadczone usługi od dnia ………………………………..
do dnia zawarcia umowy, przy stanie wodomierza :
 głównego ………………………………………..m3, numer wodomierza …………………………………………..
 podlicznika ……………………….……………..m3, numer wodomierza ………………………………………….
Jednocześnie oświadczam, że

przyjmuję

nie przyjmuję zobowiązania poprzednika.

W przypadku ryczałtowego rozliczenia zużycia wody i/lub odprowadzania ścieków należy podać liczbę osób
korzystających z usług świadczonych przez KPW Gogolin Sp. z o.o. Liczba osób: ………………………………….…
Miejsce lokalizacji wodomierza:
Studnia wodomierzowa

Budynek

3. Załączniki:
Odpis z księgi wieczystej nr. ………………………………………………………………………………………….
Inny dokument z którego wynika tytuł prawny Odbiorcy Usług do nieruchomości.
Pełnomocnictwo ( w stosownym przypadku)
Protokół zdawczo/odbiorczy ze stanami wodomierzy na dzień przejęcia/przekazania nieruchomości
Zgoda właściciela obiektu na zawarcie umowy
REGON
KRS
NIP
CEIDG
Protokół odbioru przyłącza wodociągowego/kanalizacyjnego
Protokół/uchwała o powołaniu Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej
Odbiorca Usług oświadcza, że:
1. Podane wyżej dane są zgodne ze stanem faktycznym na dzień złożenia wniosku w KPW Gogolin Sp. z o.o.
2. Zobowiązuję się do podpisania z KPW Gogolin Sp. z o.o. umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub
odprowadzenie ścieków w terminie do 10 dni od dnia jej otrzymania.
3. Oświadczam, że zapoznałem(-am) się z regulaminem „Zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków” oraz z obowiązująca taryfą za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie
ścieków, przyjmuję je do wiadomości i stosowania.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
Gogolin Sp. z o.o. 47-320 Gogolin ul. Ligonia 15, w zakresie niezbędnym do przygotowania i wydania warunków
technicznych. (Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia1997 r. Dz. U. z 2016 r., poz. 922
ze zm.).
Klauzula informacyjna
1. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 922 ze zm.) informuję, że Administratorem Pana (Pani) danych osobowych jest Komunalne
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin Sp. z o.o., z siedzibą: ul. Ligonia 15, 47-320 Gogolin. Dane będą
przetwarzane w celu świadczonych przez Spółkę usług.
2. Przysługuje Panu (Pani) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
3. Dane osobowe udostępniane są organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
4. Obowiązek podania danych wynika z treści przepisów prawa, w pozostałych przypadkach jest dobrowolne.

……………………………………………….
(czytelny podpis wnioskodawcy)

