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O ZAWARCIE UMOWY
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Zarządzenie nr 6/2018
z dnia 17.05.2018r.

Katowickie Wodociągi S.A. 40335 Katowice, ul. Obr. Westerplatte 89
Miejscowość

Wnioskodawca  Inwestor

Pełnomocnik

Nazwisko i Imię lub nazwa**

Nazwisko i Imię lub nazwa**

Ulica**

nr domu/lokalu**

Data

Ulica**

Kod pocztowy/Miejscowość**

Kod pocztowy/Miejscowość**

Adres do korespondencji**

Adres do korespondencji**

Telefon kontaktowy **

Telefon kontaktowy**

Adres email**

Adres email**

PESEL / NIP**

PESEL / NIP**

nr domu/lokalu**

WNIOSEK
O ZAWARCIE UMOWY O ZAOPATRZENIE W WODĘ i /lub ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW* oraz
WYKONANIA WCINKI DO SIECI WODOCIĄGOWEJ I PROWADZENIE NADZORU NAD BUDOWĄ
Proszę o zawarcie umowy do nieruchomości położonej w Katowicach:
ulica**

nr domu / lokal**

nr działki**

nr Księgi Wieczystej**

Zlecam wykonanie wcinki do sieci wodociągowej* i prowadzenia nadzoru branżowego* nad projektowaną
inwestycją (określić rodzaj): **………………………………………………………………………………………….
zgodnie z wydanym uzgodnieniem dokumentacji technicznej: **…………………………………………………..
Oświadczam, że jestem (postawić znak x) **:
osobą fizyczną
osobą prawną*, osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą*, instytucją*
W uzupełnieniu informuję ....................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

(data, czytelny podpis)**
Przyjmuję do wiadomości informację, że
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) :
1)
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Katowickie Wodociągi Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, ul. Obrońców Westerplatte 89.
2)
kontakt z Inspektorem Ochrony Danych  iod@wodociagi.katowice.pl
3)
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy  na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z
dnia 27 kwietnia 2016 r.
Katowickie Wodociągi S.A.
40335 Katowice, ul. Obrońców Westerplatte 89
tel.: +48 32 78 82 600 faks: +48 32 78 82 503
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4)
5)
6)
7)
8)

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat / lub w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora
posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.

Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych w celu realizacji usługi.

Podpis wnioskodawcy* / Pełnomocnika*/**

Tytuł prawny do nieruchomości**:
właściciel
dzierżawca
najemca
inne...............................................................
Przeznaczenie nieruchomości:
budynek mieszkalny
ogród
inne.................................................................
System odprowadzania ścieków:
zbiornik bezodpływowy
osadnik przepływowy
bezpośrednio do kanalizacji Przedsiębiorstwa
inne.................................................................
Miejsce zamontowania wodomierza:
budynek (piwnica*, inne.........................................)
studnia wodomierzowa
inne.................................................................
Złożenie wniosku o zawarcie umowy związane jest:
ze zmianą właściciela nieruchomości
ze zmianą danych Odbiorcy usług
z podłączeniem do sieci wodociągowokanalizacyjnej*
z dokonaniem odbioru końcowego przyłącza wodociągowokanalizacyjnego*
z zabudową wodomierza na cele podlewania ogrodu/zieleńca*
inne.................................................................
Załączniki do wniosku:
aktualna kopia odpisu z księgi wieczystej*/aktu notarialnego własności nieruchomości*/dokumentu potwierdzającego tytuł
prawny do nieruchomości*
oświadczenie Odbiorcy o nieuregulowanym stanie prawnym nieruchomości
pełnomocnictwo dla osób reprezentujących
Osoba prawna, osoba fizyczna prowadząca działalność lub instytucja dołącza następujące dokumenty rejestrowe:
aktualna kopia nadania numeru NIP i REGON
aktualna kopia odpisu z KRS*/ zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej*
inne.................................................................
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Katowice.

Podpis wnioskodawcy* / Pełnomocnika*/**
* niepotrzebne skreślić / ** wymagane
Wypełnia pracownik Katowickich Wodociągów S. A.
Data wpłynięcia

Numer SKRP

Dekretacja

Numer posesji

Uwagi:

Katowickie Wodociągi S.A.
40335 Katowice, ul. Obrońców Westerplatte 89
tel.: +48 32 78 82 600 faks: +48 32 78 82 503
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Numer nabywcy
BOK

Zwykły

Polecony

Faks

Email

Podpis
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