FORMULARZ ZGŁOSZENIA PODŁĄCZENIA KANALIZACJI
Krzeszowice dn. …………......................
DANE WNIOSKODAWCY:

...............................................................................
NAZWA

...............................................................................
SIEDZIBA (Ulica, kod pocztowy, miejscowość)

...............................................................................
..............................................................................
.ADRES DO KORESPONDENCJI (Ulica, kod pocztowy, miejscowość)

.............................................................................................................................................
OSOBA REPREZENTUJĄCA NR 1 – STANOWISKO (W przypadku spółki cywilnej i działalności gospodarczej adres zamieszkania przedstawiciela)

.............................................................................................................................................
OSOBA REPREZENTUJĄCA NR 2 – STANOWISKO (W przypadku spółki cywilnej i działalności gospodarczej adres zamieszkania przedstawiciela)

NIP: .....................................................
REGON………………………………….
DATA I NR KRS / DATA I NR WPISU DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. ........................

1. Informuję, że nieruchomość położona w miejscowości……………………………………….. ul………………………........... nr………
została podłączona do kanalizacji w dniu ………………….. w związku z powyższym proszę o zawarcie umowy na
odprowadzanie ścieków.
2. Zaopatrzenie w wodę przedmiotowej nieruchomości odbywa się:

□

z sieci wodociągowej – rozliczenie ilość ścieków na podstawie ilości pobranej wody s sieci. Stan licznika w dniu
podłączenia wynosił ………….

□ z ujęcia własnego - rozliczenie ilości odprowadzonych ścieków na podstawie przeciętnych norm zużycia wody
□ z sieci wodociągowej oraz studni (hydroforu) - rozliczenie ilości ścieków na podstawie urządzenia pomiarowego
zamontowanego na koszt odbiorcy w miejscu wskazanym przez Spółkę na wylocie z kanalizacji lub przeciętnych norm
zużycia wody.
3. Do formularza dołączam:

□ wniosek o podpisanie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odbiór ścieków.
□ kserokopię umowy z Urzędem Miejskim.
Na rzecz kanalizacji została wpłacona kwota * ………….……..
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Spółka z o.o. wyżej podanych danych osobowych w celu wykonywania
działań związanych ze świadczeniem usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, z zapewnieniem prawa wglądu do tych danych i ich
poprawiania. Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Spółka z o.o. zapewnia ochronę danych zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o
ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. 2016. Poz. 922).

Czytelny podpis wnioskodawcy
……………………………………………….

*Kwota na podstawie której następuje rozliczenie kanalizacji jest weryfikowana na postawie wykazów otrzymanych z Wydziału
Inwestycji Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach.

Informacje Działu Rachunkowości Finansowej dot. Kontrahenta Nr:
Zadłużenie:
……………………………………………………………………………………………………………
Uwagi:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
.........................................
data i podpis
Dział Obsługi Klienta:
Wprowadzono do ewidencji dnia ...............................................
Numer płatnika ...........................................................................
Numer punktu poboru ...............................................................
.....................................
podpis

