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Numer kontrahenta:                                               /FK                   

   miejscowość dzień miesiąc rok 

Wnioskodawca Pełnomocnik 
             

Nazwisko i imię lub nazwa  Nazwisko i imię lub nazwa 
 

             
Ulica  Ulica 

 

   -                -            
Kod pocztowy  Miejscowość  Kod pocztowy  Miejscowość 

 

             

PESEL/NIP  PESEL/NIP 
 

 
WNIOSEK  

 O WYRAŻENIE ZGODY NA ROZDZIAŁ WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ, 
  PODANIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH ROZDZIAŁU  

ORAZ O ZAWARCIE UMOWY NA DOSTAWĘ WODY I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW 

 
Składam wniosek o  wyrażenie zgody na rozdział wewnętrznej instalacji wodociągowej, podanie warunków technicznych 
rozdziału oraz zawarcie umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków. 
 
w nieruchomości położonej przy ulicy       nr       w       

 

Wnioskodawca / Pełnomocnik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie przez WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie swoich danych osobowych dla 

wszystkich niezbędnych czynności, które maja związek z realizacją niniejszego wniosku. 

Wnioskodawca oświadcza, że: 

-rozdział instalacji wewnętrznej wykona na własny koszt, 

-akceptuje treść warunków, jakie należy spełnić w związku z rozdziałem instalacji wewnętrznej (zał. nr 1), 

 

Tożsamość potwierdzono na podstawie: 

Nazwa dokumentu  Seria i numer  Data wydania  

 

UWAGI: 

 

 

Prosimy o wpisanie w pozycji UWAGI adresu do korespondencji oraz numeru  telefonu. 

UWAGA! Wniosek należy wypełnić czytelnie. Wniosek nieczytelny, nieprawidłowo wypełniony bez podpisanego załącznika określającego warunki jakie 

należy spełnić przy rozdziale będzie zwrócony wnioskodawcy.  

 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz z Cennikiem Usług  WiK Sp. z o.o. 

w Dzierżoniowie.   

 

 

czytelny podpis Wnioskodawcy*/Pełnomocnika* 

Opinia TW na temat możliwości rozdziału instalacji: 

 

 

 

 

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 
ul. Kilińskiego 25A 
58-200 Dzierżoniów 
NIP: 882-000-31-83 

telefon: 074 832 37 01 – 04 
fax: 074 832 37 05 
www: www.wik.dzierzoniow.pl 
e-mail: wikbok@wik.dzierzoniow.pl 



 

W związku z koniecznością podania danych osobowych na drukach WIK informujemy, że: 
 

 Administratorem podanych danych są Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. z siedzibą w Dzierżoniowie przy ul. Kilińskiego 25A; 

 Inspektorem ochrony danych jest: Edyta Kwinta tel. 74 832-20-69 adres e-mail: iod@wik.dzierzoniow.pl; 

 podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji niniejszego wniosku, 

 podane dane nie będą udostępniane innym podmiotom i będą przetwarzane tylko przez upoważnione osoby, 

 podane dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji niniejszego wniosku w tym do momentu przedawnienia 
roszczeń, 

 przysługuje Pani/Panu wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych 
narusza przepisy  o ochronie danych osobowych; 

 ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia oraz  ograniczenia przetwarzania. 

 
  Oświadczenie 
     Oświadczam, że wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych na potrzeby Spółki WiK  w celu realizacji niniejszego wniosku 

zgodnie z przepisami  o Ochronie Danych Osobowych. 
 
Data: …………………                                             .................................................................................  

                                                                                                                  (podpis) 

 


