Proces: ZW – Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

ZW-VPWK-04-04-01
Data publikacji: 2016/12/23

Wniosek o odpłatne przejęcie

Strona 1/1

Tarnowskie Góry, dnia ............................
........................................................
(nazwisko, imię – podmiot)

........................................................
(adres zamieszkania) (telefon, faks)

........................................................
Przedsiębiorstwo Wodociągów
Przedsię
i Kanalizacji Spółka z o.o.
ul. Opolska 51
42-600 Tarnowskie Góry

WNIOSEK
o odpłatne przejęcie
Zwracam się z propozycją odpłatnego przejęcia:
przej
1. Przyłącza
• przyłącza wodociągowego
• przyłącza kanalizacyjnego
wybudowanego w roku ............................
................. ze środków własnych.
Lokalizacja przyłącza wodociągowego*
ągowego* – kanalizacyjnego*:
Miejscowość,, ulica i nr działki: ......................................................................................................................................
............................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
2. Urządzenia
• urządzenia wodociągowego
ągowego
• urządzenia kanalizacyjnego
wybudowanego w roku ................ ze środków własnych
Charakterystyka i lokalizacja urządzenia
ądzenia wodociągowego*
wodoci
– kanalizacyjnego*:
Średnica
rednica ................................................, długość…...........................................,
długo …..........................................., materiał…....
materiał….........................................
Miejscowość,,
ulica
i
nr
działki:
..................................................................................................................................
...................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
Załączniki:
Projekt budowlany, protokół zdawczo--odbiorczy,
odbiorczy, geodezyjny pomiar powykonawczy, kserokopia faktury, wypis
z rejestru gruntów na dzień złożenia
żenia wniosku, mapa ewidencyjna.
* zaznaczyć właściwe

Data złożenia wniosku ………….........................
.........................

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

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) informuję, iż:
•
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo
Przedsi
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach (42600), ul Opolska 51, zwana dalej Spółką,
Spółką
•
Pani/Pana
Pana dane osobowe przetwarzane będą
b
w zakresie niezbędnym dla działalności Przedsiębiorstwa
biorstwa w celach związanych
zwi
z wydaniem
technicznych warunków przyłączenia
ączenia nieruchomości
nieruchomo
do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej i mogą byćć udostępnione
udostę
innym osobom lub podmiotom
zainteresowanym przyłączeniem
czeniem do sieci wodociągowej
wodoci
lub kanalizacyjnej,
•
posiada Pani/Pan prawo dostępu
ępu do treści
treś swoich danych oraz ich poprawiania,
•
podanie Spółce danych osobowych jest dobrowolne.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Przedsiębiorstwo
ębiorstwo Wodociągów
gów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach moich danych
dany osobowych zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926) w zakresie niezbędnym
ędnym dla działalno
działalności Przedsiębiorstwa
w celach związanych
zanych z wydaniem technicznych warunków przyłączenia
przył
nieruchomości do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej.
Wyrażam/nie wyrażam* zgodę(y) na udostępnianie
pnianie przez Przedsiębiorstwo
Przedsi
Wodociągów
gów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach moich danych osobowych
oso
(imię i nazwisko, adres zamieszkania lub korespondencyjny, numer telefonu) innym osobom lub podmiotom zainteresowanym przył
przyłączeniem do sieci wodociągowej
lub kanalizacyjnej w rejonie wskazanym we wniosku.

………….........................
(data, podpis)
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