
 

  BOK-1 

 

 

………………………………….                                                 Dębno, dn. …………………. 
             (imię i nazwisko / nazwa firmy) 

 

…………………………………. 
                           (ulica, numer) 
 

…………………………………. 
              (miejscowość, kod pocztowy) 

 

…………………………………. 
                            (nr telefonu) 

 

………………. / ………………. 
              (PESEL)                          (NIP)                                                           

                                                                                                                           

 

  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  

                                                                                      Spółka z o. o. 

                                                                                     ul. Droga Zielona 1 

                                                                                      74-400 Dębno   

 

WNIOSEK: 
  

□ zawarcie umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków. 

□ zawarcie umowy na dostawę wody. 

□ rozszerzenie umowy o odprowadzanie ścieków. 

 

Do nieruchomości nr /działka ……………….. przy ulicy ……………………………… 

w miejscowości ……………………………… . 

 

Powód zawarcia: 
□ pierwsza umowa / nowe przyłącze wraz zamontowaniem wodomierza ø ........ nr …..……. 
 

□ zmiana odbiorcy / nieruchomość przejęto ze stanem wodomierza …………... odczytanym 

dnia ………………… 

 

□ włączenie się do kanalizacji sanitarnej / odprowadzanie ścieków nastąpiło od dnia ……… 

i stanu wodomierza ……………… 

 

□ aktualizacja umowy  

 

Odbiorca usług oświadcza że: 
□ jest właścicielem / współwłaścicielem  

□ jest najemcą nieruchomości  

□ nie dysponuje tytułem własności do korzystania z nieruchomości, ale zamieszkuje i 

korzysta z w/w obiektu (np. zgon właściciela) 

      - postępowanie spadkowe: □ jest w toku, □ nie zostało przeprowadzone.  

 

 



Po uregulowaniu sytuacji prawnej nieruchomości, odbiorca usług zobowiązuje się 

dostarczyć do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Dębnie 

dokumenty wskazujących nowych właścicieli/a.  

W przypadku zaległości zobowiązuje się do ich uregulowania.  
 

Adres do doręczania korespondencji (faktur): …………………………………………………. 

............................................................................. 

Forma doręczenia umowy 

   

□ Odbiór osobisty                                    

□ Doręczenie za pośrednictwem poczty  
  

Oświadczenie:  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. 

o.  w Dębnie zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Dębnie informuje, że:  

1. Administratorem zebranych danych osobowych jest PWIK Sp. z o. o. w Dębnie będą przetwarzane zgodnie z 

ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 926 ze zm.) w celu realizacji 

niniejszego wniosku na usługę.  

2. Dane będą udostępnione jedynie uprawnionym podmiotom, w okolicznościach przewidzianych w powszechnie 

obowiązujących przepisach.  

3. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.  

4. Podanie danych jest dobrowolne ale konieczne do realizacji niniejszego wniosku.  

 

 

 

 

………………………………………………………….. 

                                                                                                       Czytelny podpis wnioskodawcy  
 

 

 


