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Zgorzelec, dnia ……………………….

WNIOSKODAWCA
.................................................................
imię i nazwisko
..................................................................
adres zamieszkania – ulica nr
..................................................................
kod-miejscowość
..................................................................
PESEL

Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji „Nysa” Sp. z o.o.
ul. Boh. Getta 1 A
59-900 Zgorzelec

...................................................................
nr telefonu kontaktowego

ZGŁOSZENIE WPIĘCIA:
Zgłaszam gotowość wybudowanego przyłącza / sieci wod.-kan.*, do dokonania wpięcia do sieci wodociągowej /
kanalizacyjnej, należącej do PWiK „Nysa” Sp. z o.o. w Zgorzelcu :
...............................................................................................................................................................................................
(przyłącza /sieci * wod.-kan.* – podać charakterystykę – średnica, materiał)

dla obiektu: .................................................................................................................................................................................
adres inwestycji: .........................................................................................................................................................................
Inwestor: ................................................................................................................... ..................................................................
Oświadczam, że wybudowane przyłącza/sieci* wod.-kan.*, są kompletne i wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną i
uzgodnionym projektem technicznym.
Po dokonaniu wyżej wymienionych czynności, proszę o zawarcie ze mną tj. ..........................................................................
...................................................................................................................................................................................................,
Umowy na dostawę wody i odbiór ścieków*, po dostarczeniu do PWiK „Nysa” Sp. z o.o. w Zgorzelcu odpowiednich
dokumentów.
Należność za czynności związane z przyłączeniem do sieci wod.-kan. będących w posiadaniu przedsiębiorstwa zostanie
uregulowana na podstawie Faktury VAT, która proszę wystawić na :
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
OŚWIADCZENIE – Akceptacja poniższych warunków jest podstawą realizacji niniejszego wniosku.
PWiK „NYSA” Sp. z o.o. informuje, że:
1. Administratorem zebranych danych osobowych jest PWiK „NYSA” Sp. z o.o. w Zgorzelcu z siedzibą przy ul. Bohaterów Getta 1a, 59-900 Zgorzelec
2. Dane będą przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922) w celu realizacji i archiwizacji
niniejszego wniosku na usługę.
3. Dane będą udostępniane jedynie uprawnionym podmiotom, w okolicznościach przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach.
4. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do ich treści i poprawiania.
5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji niniejszego wniosku.
Odbiorca usług wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu podjęcia przez Przedsiębiorstwo niezbędnych działań związanych z zawarciem i
wykonywaniem umów wchodzących w zakres przedmiotowy działalności Przedsiębiorstwa. Odbiorca usług ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich
uzupełniania, uaktualniania i sprostowania.

......................................................
Data i podpis składającego wniosek

* niepotrzebne skreślić;
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Załączniki:
1.
2.
3.

upoważnienie do reprezentowania Inwestora*
zgłoszenie rozpoczęcia robót
wypełniony wniosek o zawarcie umowy na
dostawę wody wraz z wymaganymi załącznikami
______________________________________________
Ustalony z klientem termin wpięcia

UWAGA:
Za czynności związane z przyłączeniem do sieci wod. – kan. będących w posiadaniu przedsiębiorstwa
tj. przeprowadzenie prób technicznych ( prób szczelności) pobierana jest opłata za każde przyłącze
zgodnie z zatwierdzonymi taryfami dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków.

Przekazany materiał

Data

Osoba przekazująca
(czytelny podpis)

Skrzynka zasuwowa
………………………
………………………

* niepotrzebne skreślić;

Nr Projektu i datę jego uzgodnienia – wypełnia PWiK

Osoba przyjmująca
(czytelny podpis)

