
Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków "WOD-KAN" Spółka z o.o. w Mławie 

                                                         ul. Płocka 106, 06-500 Mława 

                          tel. 23/ 654-60-70, fax: 23/ 654-60-83; e-mail : sekretariat@wod-kan-mlawa.com.pl 

                                                                                                                         www.wod-kan-mlawa.com.pl 

Wypełnia pracownik Zakładu „WOD-KAN” Sp. z o.o. w Mławie: 

 

Nr odbiorcy…………………………………………………………………………                                          Nr ……………………………..……………………….. 
 

Data przyjęcia ………………………….. Podpis……………………….……… 

 

Wnioskodawca/Pełnomocnik** 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY 
 

Wnoszę o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub** odprowadzanie ścieków  dotyczącej nieruchomości 

położonej  w Mławie przy ul. ……………………………………………………..………… w zakresie*:  

     zaopatrzenia w wodę;                          odprowadzania ścieków. 

Na czas*:       nieokreślony  od dnia ………………………….          określony od ……………………….. do ……………………..….               

 

Tytuł prawny do nieruchomości*: 

   właściciel,               współwłaściciel – udział……….,            dzierżawca/najemca,            inne………………..……… 

Ścieki z posesji odprowadzane są*: 

  bezpośrednio do kanalizacji ,             poprzez instalację innych użytkowników,           do zbiornika bezodpływowego-szamba           

  inne …………………………………………… 

Przeznaczenie nieruchomości*: 

  budynek mieszkalny,          ogród,         inne ………………………..……………………………………………..…………………….. 

Miejsce zamontowania wodomierza*: 

  studnia wodomierzowa,           budynek (piwnica, inne……......................……..…….),        inne …………………………………. 

Cel zużycia wody*: 

  gospodarstwo domowe,              zakład produkcyjny,            inne …………………………………………………………………….. 

Rodzaj odprowadzanych ścieków*: 

  socjalne,          przemysłowe.          Planowane zużycie wody: ………..… m³/miesiąc.            Ilość osób na posesji: ……………. 

Złożenie wniosku o zawarcie umowy związane jest*: 

  ze zmianą właściciela nieruchomości/lokalu** ,             z podłączeniem do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej,  

  ze zmianą użytkownika nieruchomości/lokalu**,        inne ……………………………………………….………………………………  

Stan wodomierza głównego  ........................................m³,        dodatkowego ......................................m³., 

Załączniki do wniosku*: 

  oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele związane z dostawą wody i odprowadzaniem ścieków,        

    pełnomocnictwo dla osób reprezentujących,        protokół zdawczo-odbiorczy;          oświadczenie o nieuregulowanym stanie prawnym nieruchomości. 

Przyjmuję do wiadomości, że: 
1. Administratorem zebranych danych jest Zakład „WOD-KAN” Sp. z o. o. Mławie, z siedzibą przy ul. Płockiej 106. Dane będą przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.  o ochronie danych osobowych 
(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.) w celu realizacji i archiwizacji niniejszego wniosku  na usługę. 
2. Dane będą udostępniane jedynie uprawnionym podmiotom, w okolicznościach przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach. 
3. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji niniejszego wniosku. 
 
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zakład „WOD-KAN” Sp. z o. o. w Mławie, z siedzibą przy ul. Płockiej 106 moich danych osobowych podanych powyżej, w celu realizacji  

i archiwizacji niniejszego wniosku. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że mam prawo żądania informacji o zakresie przetwarzania moich danych osobowych, prawo dostępu do treści tych danych, uzupełniania, 

uaktualniania i sprostowania danych, gdy są one niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe. Mam również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych w wymienionym celu. 

 
 
 

              
* zaznaczyć odpowiedni kwadrat;        **  niepotrzebne skreślić 

………………………………………………………… 
Czytelny podpis wnioskodawcy 

                                                                                        
…………………………….......................................              Adres do korespondencji             
Nazwisko i imię   

……………………………………............................              …………………………….....……………….             
Ulica                                                                                   Ulica 

…………………………….......................................              .………………………………………………. 
Kod pocztowy / Miejscowość                     Kod pocztowy / Miejscowość 

…………………………….......................................               
PESEL 

.……………………………………...……………….. 

Telefon kontaktowy / e-mail 

 

Mława, dnia ………………………...…. 

 


