
 

PJ – 7.0.0/09 Przyłączenie nieruchomości do sieci 
wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej FJ – 7.0.0/09/04 

Zgłoszenie zamiaru wykonania  przyłącza wodociągowego, kanalizacji  
sanitarnej, deszczowej * 

 
 

...................................................................................        Ostrów Wielkopolski, dnia.................... 
 imię i nazwisko/ nazwa Zgłaszającego 
 

..................................................................................... 
WODKAN Przedsiębiorstwo 

......................................................................................   Wodociągów i Kanalizacji S.A. 
adres zamieszkania/ siedziby       ul. Partyzancka 27 
         63-400 Ostrów Wielkopolski 

       
.......................................     ..........................................    
nr telefonu          nr klienta   

 
             

Zgłaszam zamiar wykonania w terminie od ………………………. do ……………….……. przyłącza 

wodociągowego*, kanalizacji sanitarnej* i/lub deszczowej* do nieruchomości położonej w Ostrowie 

Wielkopolskim przy ul. ………..………………………………nr ……….., działka ewidencyjna nr 

……………  księga wieczysta numer………………………………………. – na podstawie uzgodnienia 

nr ……………………. z dnia ………………………….  

Wykonawcą przyłącza/y będzie ( imię i nazwisko)……………………………………………………… 

……………………………………………………..tel. kontaktowy …………………………….………… 

 
dotyczy osób fizycznych: Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 

S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, 63-400 Ostrów Wlkp. ul. Partyzancka 27 danych osobowych w celu realizacji przyłączenia 
do infrastruktury Spółki i zawarcia/aktualizacji oraz realizacji umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, 
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.)  
 
 
 * niepotrzebne skreślić 
 

załączniki : 
 uzgodniona dokumentacja techniczna /wyciąg z projektu technicznego  

 opłata przyłączeniowa do sieci wodociągowej*, kanalizacji sanitarnej*, kanalizacji deszczowej* (ksero w załączeniu), 

 wniosek o zawarcie/aktualizację umowy o zaopatrzenie wodę* i odprowadzanie ścieków* 
 
    

           
 
           
     ........................................... 

                                                                                  podpis, pieczątka  Zgłaszającego 

 
 
 
 
 
 
 
Informacja dla osób fizycznych: Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2014r. 
poz. 1182 z późn. zm.)  informujemy, iż: 
1) administratorem Pani/Pana danych zawartych w zgłoszeniu jest WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w 

Ostrowie Wielkopolskim, 63-400 Ostrów Wlkp., ul. Partyzancka 27, zwana dalej Spółką, 
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji przyłączenia do infrastruktury Spółki i zawarcia/aktualizacji oraz 

realizacji umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzania ścieków, 
3) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, 
4) podanie Spółce danych osobowych jest dobrowolne. 

 

 


