
 

 

 

 

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 

Wydanie 5                                                                                                                                                                                        

 

WNIOSEK O WYDANIE INFORMACJI O ISTNIEJĄCYM UZBROJENIU  

WODOCIĄGOWYM i / lub KANALIZACYJNYM  
 

 

 

 

 

 

 Dane Wnioskodawcy 

1. Nazwa/Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………… 

2. Adres:    

   ul. ………………………………………………… 

   kod ……………………………………………….. 

   miejscowość …………………………..……… 

 

3. Adres korespondencyjny: 

ul. …………………………………………………. 

kod ……………………………………….……….. 

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                        przemysłowych 

Lokalizacja i charakterystyka obiektu 

Lokalizacja obiektu:        Miejscowość: …………………………………..…                                       

                                         ul. …………………………………………….….…….                                                  

                                         nr posesji lub działki: ……………..…………… 

Rodzaj obiektu:  

            …………………………..…………. 
 

Załączniki:  
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2 egzemplarze (kserokopie) aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej (nie starszej niż 3 m-ce od daty 

złożenia wniosku).  
 

 - mapa powinna odzwierciedlać  lokalizację istniejącego/projektowanego obiektu;   
 - mapa powinna być potwierdzona przez właściwy ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej;  

 - na mapie powinien być zaznaczony numer działki i wrysowane usytuowanie przyłączanego obiektu. 

   

Odbiór informacji:  
                                             
 
Dane osobowe Wnioskodawcy/Zleceniodawcy są przetwarzane przez Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. z siedzibą ul. Oleska 64, 45-222 Opole (zw. dalej 

Administratorem) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO¹ tj. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji wniosku, wykonania zlecenia (umowy), którego stroną jest 

osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Podanie danych osobowych przez 

Wnioskodawcę/Zleceniodawcę jest dobrowolne, jednakże w celu realizacji wniosku, zawarcia i realizacji zlecenia (umowy) niezbędne. Osoba fizyczna ma prawo 

dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do 

wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-

193 Warszawa). Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz po zakończeniu jej trwania w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego 

na Administratorze. Szczegółowe informacje: www.wikopole.com.pl.Dane kontaktowe do IOD: inspektor.ochrony.danych@wikopole.com.pl 
 

 

……………                ………………………….................... 

                                                                                                                                              data                               podpis    Wnioskodawcy 

Sprawdzono kompletność dokumentów: 

 

……………………………………………………… 

 
Podpis pracownika WiK w Opolu Sp. z o.o. 

 
 

 

 

 

Uwagi: 

 O możliwości odbioru powiadamiamy telefonicznie.  

 W przypadku zmiany druku, wniosek nie będzie rozpatrywany. 

 

 

 
 

 

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

http://www.wikopole.com.pl/
mailto:inspektor.ochrony.danych@wikopole.com.pl

