Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o.
45-222 Opole, ul. Oleska 64 (wejście od ul. Rataja)
tel. 774435561; 774435562
lub 77443501 /502

WNIOSEK O WYDANIE ZAPEWNIENIA DOSTAWY WODY ,ODBIORU
ŚCIEKÓW W CELU WYKONANIA ADAPTACJI STRYCHU

Miejsce na pieczęć wpływu do WiK w Opolu Sp. z o.o.

Dane Wnioskodawcy
1. Nazwa/Imię i nazwisko: …………………………………………..…………………………
2. Adres:
3. Adres korespondencyjny:
ul. ………………………………..……………….
ul. ……………………………….…………….…….
kod ……………………………..………………..
kod ………………………………………..….……..
miejscowość …………………………………
miejscowość ………………………………….....
telefon ……………………………..………………
NIP(dot. prowadzących działalność gospodarczą) ……………………..……
Dane Inwestora (wypełnić wyłącznie gdy Inwestorem nie jest Wnioskodawca)
4. Nazwa/Imię i nazwisko: ……………………………………..………………..……
Adres: ul. ………………………………….………..
kod …………………..… miejscowość ……………….……………….
telefon ………………………………………
5. NIP (dotyczy prowadzących działalność gospodarczą) ………………...…………………
Wniosek dotyczy :
bytowych
Lokalizacja i charakterystyka obiektu
Lokalizacja obiektu:
Miejscowość: ……………….…………………….
ul. ……………………………………… nr posesji ……………………………………..
Rodzaj obiektu: adaptacja strychu w istniejącym budynku mieszkalnym - dotyczy lokalu / lokali
na ………… kondygnacji budynku

2 egzemplarze (kserokopie) aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej (nie starszej niż 3 m-ce od daty
złożenia wniosku).
- mapa powinna odzwierciedlać lokalizację istniejącego/budynku
- mapa powinna być potwierdzona przez właściwy ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej;
W przypadku adaptacji strychu w budynku wielorodzinnym zgoda /Uchwała Wspólnoty na prowadzenie prac związanych z adaptacją
strychu .

Odbiór informacji:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wodociągi i Kanalizacja w Opolu, ul. Oleska 64, 45-222 Opole
w zakresie niezbędnym do wydania zapewnienia dostawy wody/odbioru ścieków oraz warunków technicznych podłączenia (zgodnie z ustawą
o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r.; t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).”
Informujemy, iż brak zgody na przetwarzanie danych osobowych w w/w zakresie, będzie uniemożliwiał świadczenie zleconych usług.

……………
data

…………………………....................
podpis

Wnioskodawcy

Sprawdzono kompletność dokumentów:
………………………………………………………
Podpis pracownika WiK w Opolu Sp. z o.o.
Uwagi:

O możliwości odbioru powiadamiamy telefonicznie.

Odbiór informacji nastąpi po uregulowaniu faktury. Aktualny cennik dostępny jest na stronie www i w siedzibie Spółki.

W przypadku zmiany druku, wniosek nie będzie rozpatrywany.
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WiK

Klient

Załączniki:

