Przywory, ul. Wiejska 13
46-050 Tarnów Opolski
tel. 77 453 50 80, 82, 84
e-mail: wik@pti-przywory.pl
www.pti-przywory.pl

Przywory, dnia ……………. 2020r.

WNIOSEK

o zawarcie umowy na ☐ dostawę wody/ ☐ odprowadzanie ścieków1
☐ nowa umowa, ☐ zmiana płatnika, ☐ inne zmiany w zawartej umowie1

Proszę o zawarcie umowy na dostawę wody, odbiór ścieków*:
z obiektu w miejscowości ………………………………..… przy ul. ……………………………………
Rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej: …………………………………………………………
2. Dane wnioskodawcy2:
1) Nazwisko/Imię i Nazwisko: ……………………………………………………………………………….
2) Adres: ……………………………………………………………………………………………………...
1.

3) PESEL
4) NIP
5) TEL

☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐
☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐
☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Oświadczam, że jestem …………………………………………..3 nieruchomości.
Adres korespondencyjny4 ……………………………………………………………………………….
Stan licznika głównego5 ……………………………m3, nr licznika ………………………………….. ,
data instalacji: …………………… , stan początkowy: ………………………………………………….
6. Stan podlicznika5 ……………m3, nr licznika ………………………….., data inst.: …………………..
7. Oświadczam, że podłączony budynek ☐ jest/ ☐ nie jest1 podłączony do kanalizacji sanitarnej a
odprowadzone ścieki mają charakter ☐ bytowy/ ☐ przemysłowy1
8. Wyrażam zgodę na przesyłanie faktur drogą elektroniczną na poniższy adres e-mail:
…………………………………………………………………………………………………………
3.
4.
5.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Park Technologiczno-Innowacyjny, ul. Wiejska 13, 46-050
Przywory w zakresie niezbędnym do zawarcia umowy o zaopatrzeniu w wodę bądź odprowadzenie ścieków oraz dokonania
rozliczenia z tego tytułu.
Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem dostarczania wody i odbioru ścieków oraz obowiązującą taryfą za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków i przyjmuję je do wiadomości i stosowania [obowiązująca taryfa i
regulamin są również dostępne w Biurze Obsługi Klienta i na stronie internetowej: www.pti-przywory.pl] oraz z informacją
Administratora Danych Osobowych zgodnie z art. 12 i 13 oraz motywem 60 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 4. 05.2016, str. 1) [informacja Administratora Danych Osobowych
jest również dostępna w Biurze Obsługi Klienta i na stronie internetowej.
Oświadczam, że wszelkie informacje podane we wniosku, są prawdziwe oraz zostały podane dobrowolnie. Przyjmuję do
wiadomości, że PTI Sp. Z o. o. nie bierze odpowiedzialności za treść tych danych, a wszelkie następstwa będące skutkiem podania
danych nieprawdziwych obarczą osobę te dane składającą.

………………………………..

………….…………………………..

DATA

CZYTELNY PODPIS KLIENTA

UWAGA!
Do wniosku należy załączyć
1. Tytuł prawny do zajmowanego obiektu, posesji
2. Zaświadczenie o prowadzonej działalności gospodarczej
3. NIP
4. REGON
5. Protokół odbioru końcowego przyłącza wodociągowego
/kanalizacyjnego1
6. Powykonawczy namiar geodezyjny przyłącza
kanalizacyjnego/wodociągowego1
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zaznaczyć właściwe,
wypełnić drukiem
rodzaj tytułu prawnego
4_
wypełnić jeżeli jest inny niż w pkt2.
5_
wypełnić w przypadku zmiany właściciela
1_

2_
3_

niepotrzebne skreślić

*_

