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Dane Wnioskodawcy :       Turek, dnia ..................................  

................................................................  
(imię i nazwisko lub nazwa)  

................................................................  Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i              

(adres zamieszkania)      Mieszkaniowej Sp. z o.o. 

...............................................................    ul. Polna 4  

(adres korespondencyjny jeżeli inny niż zameldowania)                 62-700 Turek 

............................................................... 

PESEL: .................................................            

NIP : .....................................................  

Tel. Kontaktowy : .................................  

 

WNIOSEK 

O ZAWARCIE UMOWY NA ZAOPATRZENIE W WODĘ* I/LUB ODPROWADZANIE 

ŚCIEKÓW* 

 

Zwracam się z uprzejmą prośbą o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę* i/lub  

odprowadzanie ścieków/* dla posiadanej przeze mnie nieruchomości zlokalizowanej w Turku przy 

ul. ....................................................................... nr ........ nr ew. dz. : ...................................................  

przyłączonej do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej/*.  

 

 

Załączniki:  

1. Inwentaryzacja powykonawcza wybudowanego przyłącza/y określającą usytuowanie 

nieruchomości względem istniejących sieci oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia 

terenu. 

2. Dokument określający stan prawny nieruchomości (akt notarialny, wypis z ksiąg 

wieczystych, postanowienie sądu, umowę dzierżawy lub inny);  

3. Pełnomocnictwo – jeżeli umowę zawiera przedstawiciel wnioskodawcy;  

4. W przypadku osób prawnych – aktualny wypis z KRS lub z ewidencji działalności 

gospodarczej oraz kopia nadania numerów REGON i NIP;  

5. W przypadku przejęcia nieruchomości od poprzednika prawnego – Protokół z przekazania 

budynku zawierający stany wodomierzy na dzień przekazania, podpisany przez stronę 

zdającą i przejmującą.  

 
 „Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. informujemy, iż Administratorem 
Pana/Pani danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Turku 62-700 przy ul. Polnej 4. W PGK i 

M Sp. z o.o. został powołany Inspektor Ochrony Danych Osobowych, adres mail: iod@pgkim-turek.pl .Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane 

w celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy/zlecenia/zamówienia/wniosku do czasu przedawnienia roszczeń z nich wynikających. Przysługuje 
Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, a także do ich poprawiania, usunięcia, sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia 

zgody na ich przetwarzanie oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.”  

 

 

 

.....................................................  
(podpis wnioskodawcy)  

 

___________________  

*niepotrzebne skreślić 


