
 

 
...................................................  Ostrów Wielkopolski, dnia......................2016 r. 
                  imię i nazwisko 
 ................................................... 

WODKAN Przedsiębiorstwo ...................................................    Wodociągów i Kanalizacji S.A. 
           adres zamieszkania     w Ostrowie Wielkopolskim 

ul. Partyzancka 27 
…………………………………………..   63-400 Ostrów Wielkopolski               Nr odbiorcy           ...................................................    

           nr telefonu  
               

W n i o s e k 
 

Zwracam się z wnioskiem o wydanie warunków technicznych na zainstalowanie wodomierza 
dodatkowego dla pomiaru wody zużywanej do: 

 
1. podlewania terenów zielonych,* 

a) średniomiesięczny dotychczasowy pobór wody : ..............................m3/m-c, 
b) powierzchnia działki – ogółem ............................. m2, w tym ogrodu i upraw  

zielonych .................................. m2. 
2. na cele gospodarstwa domowego,* 
3. na cele prowadzonej działalności gospodarczej,*  

…………………………………..………………………………………………………... 
(podać rodzaj działalności) 

 w posesji położonej przy ul. ……………………………….. nr ……… w Ostrowie Wielkopolskim  
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 moich danych osobowych w celu realizacji 
niniejszego wniosku i zawarcia/aktualizacji oraz realizacji umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzania 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 
 

Załącznik : - mapka sytuacyjna w skali 1:500 - rzut kondygnacji, na której zabudowany jest wodomierz główny w skali 1:100  
.........................................             
         podpis Wnioskodawcy 
 

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 we wniosku 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 niniejszego wniosku 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. 
____________________________________________________________________________________________________  

 
     ..................................................................... 
    data i pokwitowanie odbioru warunków techn.  
Wypełnia WODKAN S.A.  
Wydano warunki techniczne nr ........../2016 dnia ......................2016 r. 
Bez uwag/z uwagami ................................................................................................................... 


