
 
 

                                                                                                                    

 

   Wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody i/lub odprowadzenie ścieków** 

 

 

                                                                                                            Racibórz dn. ………………………………………………. 

 

*dane nieobowiązkowe 

**niepotrzebne skreślić 
UWAGA!!! Wniosek należy wypełnić czytelnie, oraz kompletnie co do treści informacji w nim zawartych. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za uchybienia w tym zakresie. 

WNIOSEK 

 

 

Wnioskodawca: 

 

…………………………………………………………………………………………………………. 

  

………………………………………………………………………………………………………. 

Imię, Nazwisko  Imię, Nazwisko (małżonek/współwłaściciel) 

 

…………………………………………………………………………………………………………. 

  

………………………………………………………………………………………………………. 

Ulica (adres zameldowania)  Ulica (adres zameldowania) 

 

…………………………………………………………………………………………………………. 

  

………………………………………………………………………………………………………. 

Kod pocztowy i miejscowość (adres zameldowania)  Kod pocztowy i miejscowość (adres zameldowania) 

 

 

PESEL: ………………………………………………………………………………………………… 

  

 

PESEL: ……………………………………………………………………………………………... 

 

 

Telefon kontaktowy: * ………………………………………………………………………. 

  

 

Telefon kontaktowy: * ……………………………………………………………………. 

 

 

e-mail: * ……………………………………………………………………………………………. 

  

 

e-mail: * …………………………………………………………………………………………. 

Adres nieruchomości, do której świadczona jest usługa 

 

ul.                                                                                 nr                       kod pocztowy:                            miejscowość:   

Tytuł prawny do nieruchomości: (postawić znak x) 

�  prawo własności �  umowa najmu �  dzierżawa �  nieuregulowany stan prawny �  inne (określić) – 

 

Numer Księgi Wieczystej –  

Woda dostarczana będzie na potrzeby: (postawić znak x) 

�  domu jednorodzinnego �  lokalu mieszkalnego �  działki budowlanej �  inne (określić) – 

 

Zapotrzebowanie na wodę w m3/m-c ………………….. na cele zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi 

Miejsce zabudowania wodomierza:                                                        Miejsce odbioru ścieków z nieruchomości: 

 

 

 

Ilość osób korzystających z nieruchomości:                     osób 

 

Adres korespondencyjny (wypełnić, jeżeli jest inny niż zameldowania) 

 

ul.                                                                                 nr                        kod pocztowy:                         miejscowość: 

Informacja do wniosku: 

Kompletny wniosek należy złożyć w siedzibie Wodociągi Raciborskie Sp. z o.o. przy ul. 1 Maja 8 w Raciborzu. 

Z wnioskiem należy złożyć, w zależności od rodzaju podanych danych: 

1. Dokument potwierdzający prawo do korzystania z nieruchomości lub oświadczenie o nieuregulowanym stanie prawnym. 

2. Protokół zdawczo-odbiorczy punktu dostawy wody w przypadku przejęcia istniejącego punktu. 

3. Protokół odbioru technicznego końcowego przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego w przypadku nowej zabudowy. 



 

*dane nieobowiązkowe 

**niepotrzebne skreślić 
UWAGA!!! Wniosek należy wypełnić czytelnie. Wniosek nieczytelny, nieprawidłowo wypełniony lub niekompletny będzie zwrócony wnioskodawcy celem uzupełnienia. 

Oświadczenie wnioskującego: 

1. Wszystkie powyższe dane są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym. 

2. Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody** na przedstawiania mi informacji dot. usługi realizowanej przez Wodociągi Raciborskie Sp. z o.o. 

3. Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody** na przesyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych oraz 

zawiadomień związanych z wykonywaniem usługi przez Wodociągi Raciborskie Sp. o.o. na podany przeze mnie adres poczty elektronicznej 

lub numeru telefonu. 

4. Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody** na składanie propozycji zmian umowy i zawarcia umowy przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej przez Wodociągi Raciborskie Sp. z o.o. na podany przeze mnie adres poczty elektronicznej lub numeru telefonu. 

5. Oświadczam również, że podałam/em moje dane osobowe dobrowolnie. 

6. Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla Miasta Racibórz/Gminy Kornowac**. 

7. Oświadczam, że posiadam/nie posiadam** własnego ujęcia wody, oraz posiadam/nie posiadam** zainstalowane urządzenie 

pomiarowe/wodomierz** w miejscu ustalonym z Wodociągi Raciborskie Sp. z o.o. 

 

Wyrażam/ Nie wyrażam
**

 zgodę na przetwarzanie nieobowiązkowych danych osobowych w postaci numeru 

telefonu i /lub adresu e-mail w celach o charakterze informacyjnym oraz kontaktowym. 
 

Czytelny podpis wnioskującego _________________________________________ 

Termin realizacji wniosku: 7 dni roboczych od daty złożenia prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku  

 

 

 

 

Jestem zainteresowany usługą e-faktury, tj. przesyłania mi rozliczeń w formie elektronicznej:   TAK �     NIE �  

Jestem zainteresowany usługą polecenia zapłaty tj. stałego zlecenie bankowe obciążania rachunku:    TAK �      NIE �  

Podpis  _________________________________________ 

 

Wodociągi Raciborskie Sp. z o.o., z siedzibą w 47-400 Racibórz, ul. 1-go Maja 8 informuje, że jest administratorem Państwa danych osobowych 

przekazanych w związku z niniejszym wnioskiem. 

Wodociągi Raciborskie Sp. z o.o. powołała Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez 

email: dane.osobowe@wodociagiraciborskie.pl. 

Dane osobowe będą przetwarzane przez Wodociągi Raciborskie Sp. z o.o. w zakresie i celu: 

• niezbędnym do realizacji przedmiotu wniosku, w tym także w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Wodociągi 

Raciborskie Sp. z o.o.,  

• wykonania przez Wodociągi Raciborskie Sp. z o.o. zadania realizowanego w interesie publicznym,  

• zawarcia i wykonania umowy, a także podjęcia przez Wodociągi Raciborskie Sp. z o.o. działań przed zawarciem umowy 

lub w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest jednocześnie niezbędne do podjęcia przez Wodociągi Raciborskie Sp. z o.o. działań 

związanych z przedmiotem wniosku. Podanie przez Panią/Pana danych w zakresie numeru telefonu oraz adresu e-mail nie jest warunkiem 

rozpatrzenia niniejszego wniosku a ma na celu przyspieszenie jego rozpatrzenia i ułatwienia kontaktu z Panią/Panem. 

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych i ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 

oraz przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych - poprzez przesłanie swoje żądania 

na adres: dane.osobowe@wodociagiraciborskie.pl, a także prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych  w związku z 

naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych. 

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych dostępnych jest na stronie internetowej pod adresem: 

www.wodociagiraciborskie.pl w zakładce RODO. 

 


