Wniosek
o zawarcie umowy na
dostarczanie wody i/lub
odprowadzanie ścieków

Przeworska Gospodarka
Komunalna Sp. z o.o.

…………………………………………….
(data wpływu)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………….….………
(nazwisko i imię / nazwa firmy)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………….….………
(adres zamieszkania / siedziba)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………….….………
(adres korespondencyjny)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………….….………
(telefon kontaktowy / e-mail)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………….….………
(PESEL / NIP – w przypadku firmy)

Na podstawie art. 6 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wnoszę do
Przeworskiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., z siedzibą przy pl. Mickiewicza 8, 37-200 Przeworsk, o zawarcie
umowy na:
dostarczanie wody

odprowadzanie ścieków

do nieruchomości położonej:
………………………………………….…………………………………………………………………………………………..………………….………………………………,
(adres nieruchomości)

nr ewidencyjny gruntu: …………………………………………………………………………………………………………….………………………………………
(Nr działki, obręb)

Lokalizacja wodomierza:
studnia wodomierzowa

budynek

Woda pobierana na:
na cele bytowe

Ścieki odprowadzane:
3

Q = …………….. [dm /d]

na cele przemysłowe Q = …………….. [dm3/d]
na cele p. poż.

Q = …………….. [dm3/d]

bytowe

Q = …………….. [dm3/d]

przemysłowe

Q = …………….. [dm3/d]

Nieruchomość posiada własne ujęcie wody:

Tak

Nie

Wskazania wodomierzy na dzień podpisania umowy:
3

wodomierz główny …….….…… m , nr wodomierza ……………………..….………............…...…… data odczytu ……………….....……….…
3

wodomierz ogrodowy ………...…… m , nr wodomierza ……………………...…..…..………...……... data odczytu ……………….…....…….…
3

wodomierz na wł. ujęciu wody ………..… m , nr wodomierza ……………………..………….…..…... data odczytu ………….………........…
W przypadku zmiany Odbiorcy Usług (kupno, sprzedaż, najem, dzierżawa itp.) bez protokołu zdawczoodbiorczego
i kontynuacji rozliczeń po poprzednim nabywcy ………………………..……………….…………………….………
(Numer poprzedniego nabywcy – znajduje się na fakturze VAT)

Wnioskodawca oświadcza, że:
1. Podane powyżej informacje są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia wniosku w PGK
Sp. z o.o. w Przeworsku.
2. Działa za zgodą i wiedzą współwłaścicieli.
3. Zobowiązuje się do podpisania z PGK Sp. z o.o. umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzania ścieków
w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Do wniosku załączam:
dokument określający tytuł prawny do nieruchomości (do wglądu)
oświadczenie o korzystaniu z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym
dowód osobisty (do wglądu)
odpis z właściwego rejestru (w przypadku przedsiębiorców)
protokół odbioru technicznego (do wglądu lub kopia dokumentu)
protokół zdawczo – odbiorczy wodomierza (do wglądu lub kopia dokumentu)
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przyłącza (kopia dokumentu)
[X] odpowiednie zaznaczyć

OŚWIADCZENIE INWESTORA
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku w celu podjęcia
działań niezbędnych do przyłączenia mojej nieruchomości do sieci, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie
danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000) oraz zgodnie z klauzulą informacyjną załączoną do niniejszego wniosku.

Dnia .................................................,

Podpis ....................................................................

KLAUZULA INFORMACYJNA
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) informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przeworska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.,
37-200 Przeworsk, Plac Mickiewicza 8,
2) kontakt z powołanym Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy przy użyciu poczty elektronicznej –
iod@pgk-przeworsk.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług związanych ze zbiorowym
zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków oraz w związku z prowadzoną przez
przedsiębiorstwo działalnością gospodarczą,
Więcej informacji dot. przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Państwu praw znajduje się na stronie
internetowej Przeworskiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.: http://pgk-przeworsk.pl w zakładce
„O nas” – „Ochrona danych osobowych”.

Dnia .................................................,

Podpis ....................................................................

