
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA PODŁĄCZENIA KANALIZACJI 
 

Krzeszowice dn. ……………...................... 
 
DANE WNIOSKODAWCY: 

............................................................................... 
Imię, Nazwisko 

............................................................................... 
Ulica  

............................................................................... 
Miejscowość  
 

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

 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

1. Informuję, że nieruchomośd położona w miejscowości……………………………………….. ul………………………........... nr……… 
działka nr …….. została podłączona do kanalizacji w dniu ………………….. w związku z powyższym proszę o zawarcie 
umowy  o odprowadzanie ścieków. 

 
2. Zaopatrzenie w wodę przedmiotowej nieruchomości odbywa się: 

□ z sieci wodociągowej – rozliczenie ilośd ścieków na podstawie ilości pobranej wody z 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 * ………….…….. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) informuje się, iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wodociągi    i Kanalizacja Krzeszowice Spółka z o.o., 
2)  kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych – abi@wikkrzeszowice.pl 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków, 
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych, 
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu ustania przewarzania w celach realizacji usług i archiwalnych, 
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkowad odmową realizacji umowy. 

 

 

         Czytelny podpis wnioskodawcy 

         ……………………………………………….  

 

*Kwota na podstawie której następuje rozliczenie kanalizacji jest weryfikowana na postawie wykazów otrzymanych z Wydziału 

Inwestycji Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach. 

 

mailto:abi@wikkrzeszowice.pl

