
 

Ostrów Wlkp.,……………………………  

WODKAN  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. 
ul. Partyzancka 27  
63-400 Ostrów Wlkp. 

WNIOSEK o aktualizację umowy/ zmianę danych objętych umową 
o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków 

(prosimy pisać drukowanymi literami) 

 

Oświadczam, że uległy zmianie poniższe dane i wnoszę o dokonanie zmiany umowy o zaopatrzenie w wodę lub 
odprowadzanie ścieków/aktualizację danych w następującym zakresie ( należy zaznaczyć właściwe i wpisać aktualne dane): 

 nazwiska,  
      nazwy          

Odbiorcy usług 

                               

                               

                               

 świadczonych usług 
 dostarczania wody: 
  do spożycia przez ludzi 

lub na cele socjalno-
bytowe 

 
 na cele produkcji, w której woda wchodzi w skład albo 

bezpośredni kontakt z produktami żywnościowymi, 
farmaceutycznymi lub na cele konfekcjonowania 

  
  na inne cele  

 

w ilości nie mniejszej niż _________________  m3/m-c 

 odprowadzania ścieków: 
   bytowych ( z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej, powstające w wyniku 

ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz ścieki o zbliżonym składzie pochodzące z 
tych budynków) 

  przemysłowych ( niebędących ściekami bytowymi, powstających w związku z prowadzoną działalnością handlową, 
przemysłową, składową, transportową lub  usługową) , 

w ilości nie mniejszej niż  __________________   m3/m-c,         z uwzględnieniem ilości wody bezpowrotnie zużytej 

 oznaczenia nieruchomości – miejsca świadczenia usług: 

 tytułu prawnego do nieruchomości:___________________________________________________________________________ 

 czasu obowiązywania umowy: _______________________________________________________________________________ 

 przeznaczenia/funkcjonalności nieruchomości:__________________________________________________________________ 

 uwzględnienia w rozliczeniach świadczonych usług:  
 wskazań:         

 
 

   
 

 
 
 przeciętnych norm zużycia wody ustalonych w oparciu o następujące informacje:  

ODBIORCA USŁUG Symbol klienta        Symbol punktu                 

imię i nazwisko, 
nazwa 

                                

                                

miejsce świadczenia usług: Ostrów Wlkp.,                          

ulica, numer                                  

numer działki / obręb                 nr KW: KZ1W/         /  

 wodomierza……………………… numer                  stan na dzień 
( rrrr-mm-dd ) 

 
          -     - 

 
w m3 

    

 wodomierza……………………… numer 
                     

 wodomierza……………………… numer                      

 urządzenia pomiarowego numer 
                     

liczba osób zamieszkujących w gospodarstwie domowym   ; powierzchnia ogródka przydomowego /działki rekreacyjnej     m2 



 

 
 

 
 

 
 
 adresu korespondencyjnego: 

 danych kontaktowych**: 

 innym tj.:_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 
 
załączniki do wniosku – dokumenty potwierdzające zgłoszone powyżej zmiany: 

1. 

2. 

3. 
 
 
  
 
Oświadczam, że podane we wniosku dane są zgodne ze stanem faktycznym od dnia ________________________________ 

 
 
 
 
  znakiem „X” zaznaczyć właściwe 
*    niepotrzebne skreślić 
**  dane podawane dobrowolnie 

 

czytelny/e podpis/y Odbiorcy usług 
 
Klauzula zgody -  zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez administratora WODKAN Przedsiębiorstwo  Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, 63-
400 Ostrów Wlkp. ul. Partyzancka 27 podanych przeze mnie dobrowolnie danych kontaktowych tj. numeru telefonu , adresu e-mail  w celu: realizacji 
niniejszego wniosku tj. aktualizacji i realizacji umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, dochodzenia roszczeń. Jestem świadoma/y, 
że mam prawo w dowolnym momencie tę zgodę  wycofać. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wykorzystywania danych 
kontaktowych do czasu cofnięcia zgody. 
 
 
 
 

………………………………………………………..……………. 
data, czytelny/e podpis/y Odbiorcy usług 

wypełnia pracownik Biura Obsługi Klienta WODKAN S.A. 

nieruchomość jest wyposażona w instalacje:  ubikacja bez łazienki   zlew kuchenny, wc, brak łazienki i ciepłej wody 

  ubikacja, łazienka, lokalne źródło ciepłej wody (piecyk węglowy, gazowy – 
gaz z butli, elektryczny, bojler) 

  ubikacja, łazienka, dostawa ciepłej wody do mieszkania                 
(z elektrowni, kotłowni osiedlowej lub blokowej) 

imię i nazwisko                                

miejscowość                        kod   -    

ulica, numer                            lokal  

nr telefonu           adres e-mail                    

data wpływu     -   -   
numer 

odbiorcy/płatnika 
       /        przyjmujący/

weryfikujący    


