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Miejskie Wodociągi Spółka z o.o. 
89- 600 Chojnice,  Plac Piastowski 27a 

tel. 523974176, 523970976, fax 523970001 
www.wodociagi.chojnice.pl,  e-mail: sekretariat@wodociagi.chojnice.pl  

 

                           □ zmiana odbiorcy □ nowe podłączenie        □ aktualizacja danych 
Wnioskodawca: 
Nazwisko/nazwa firmy 

Imię/cd. nazwa firmy 

 

Adres zamieszkania/siedziba 
Miejscowość: Kod Poczta 

Ulica: Nr budynku Nr lokalu 

 
NIP(dotyczy firm) PESEL(odbiorcy indywidualni): 
 

 

Dane kontaktowe: 
Telefon: E-mail: 

 
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH W POSTACI ADRESU E-MAIL I NUMERU TELEFONU*: 

Zgodnie z przepisami art. 6, ust. 1, lit. a Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych osobowych w postaci mojego adres e-mail i numeru telefonu zawartego w niniejszym wniosku/umowie dla 
potrzeb związanych z możliwością kontaktu w sprawach dotyczących umowy/wniosku. 
Podanie tych danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych w postaci mojego adresu e-mail/numeru telefonu  może 
skutkować brakiem kontaktu Miejskich Wodociągów Sp. z o.o., Plac Piastowski 27a, 789-600  w sprawach dotyczących wniosku/umowy; 
Ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w postaci adresu e-mail/numeru telefonu w dowolnym 
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
 
*niepotrzebne skreślić 

…………………………………………………..  
(data i podpis) 

 

 

Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę* lub/i odprowadzanie ścieków* 

Dotyczący nieruchomości (adres):  ................................................................................................... ……………… 

Oświadczam, że zgodnie z:  Księgą Wieczystą nr ........................................................................................................... 

lub umową z dnia…………………………………………na czas ……………………………….……..……………., 

jestem: (należy zaznaczyć właściwe pole bądź w polu ,,inny” podać właściwy tytuł prawny dla danej nieruchomości): 

□ właścicielem         □ współwłaścicielem          □ najemca          □ inne………………………………………. 

Odbiorcą usług – stroną umowy o zaopatrzenie w wodę* i/lub odprowadzanie ścieków*, jednocześnie nabywcą 
określonym na fakturze VAT będzie:  

Imię i nazwisko / dokładna nazwa 

 

Adres/siedziba 

 

PESEL: NIP: REGON: 
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wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* 

                             na wystawianie e-faktury i przesyłanie na podany poniżej przeze mnie adres mailowy  

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Oświadczam, że zostałem/am powiadomiony/a, że powierzone Administratorowi moje dane osobowe (adres  
e-mail) nie zostaną wykorzystane w systemach opartych jedynie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. Oświadczam, że 
zostałem powiadomiony/a o przysługującym mi prawie do wycofania wyrażonej powyżej zgody. 
*niepotrzebne skreślić 
 

Osoba upoważniona do podpisania umowy  .............................................................................................................  

 

Adres doręczania faktur VAT: 

Imię i nazwisko / dokładna nazwa 

 

Miejscowość Kod Poczta 

Ulica: Nr budynku Nr lokalu 

 

Wnioskodawca oświadcza że:  

1. Nieruchomość stanowi:  

Budynek:  □ zamieszkały  □ w budowie       □ lokal    
  □ działka niezabudowana  □ działka letniskowa 

2. Miejsce lokalizacji wodomierza: □ budynek □ studzienka wodomierzowa 

3. Nieruchomość: 

□ jest podłączona do sieci wodociągowej przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego 

□ Przyłącze niezależne □ Przyłącze wspólne - ………………………………………… 

□ posiada własne ujęcie wody 

4. Nieruchomość: 

□ jest podłączona do sieci kanalizacji przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego 

□ Przyłącze niezależne □ Przyłącze wspólne - ………………………………………… 

□ wprowadza ścieki do zbiornika bezodpływowego 

□ wprowadza ścieki do przydomowej oczyszczalni ścieków 

5. Cel dostawy wody: 

□  do celów związanych z potrzebami gospodarstwa domowego 

□ do celów produkcji artykułów spożywczych lub do celów produkcji napojów lub do celów produkcji 
     podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych 

□ do celów rolniczych na potrzeby zaopatrzenia w wodę ludzi i zwierząt gospodarskich, w zakresie niebędącym 
    zwykłym korzystaniem z wód 

□  do celów innych niż ww. (określić jaki): …………………………………………………………………………... 

    ………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Miejskie Wodociągi Spółka z o.o. 
89- 600 Chojnice,  Plac Piastowski 27a 

tel. 523974176, 523970976, fax 523970001 
www.wodociagi.chojnice.pl,  e-mail: sekretariat@wodociagi.chojnice.pl  

6. Rodzaj odprowadzanych ścieków z posesji:  

□ Ścieki przemysłowe 

□ Ścieki bytowe z gospodarstw domowych  

□ Ścieki bytowe z innych obiektów niż gospodarstwa domowe  

7. Załączniki: □ NIP  □ REGON 

                   □ inne:  ..............................................................................................................................................  

8. Inne informacje i wnioski: ……………………………………………………………………………………... 

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

 
 

……………………………………………………………….. 

Data i czytelny podpis wnioskodawcy 

 

 


