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Kołobrzeg, dnia .............................. 
 

Nazwa firmy:
1
 ........................................................................................ 

Adres siedziby firmy: ............................................................................ 

Nr telefonu: ............................................................................................ 

NIP: …………………………………………………………………… 

 

Imię i nazwisko właściciela/ współwłaściciela
1 
 .................................................................. 

Adres ................................................................................ 

Nr telefonu ....................................................................... 

PESEL: ………………………………………………… 

   „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” 

                                                                                                       Spółka z o. o.         

                                                                                                     ul. Artyleryjska 3, 78-100 Kołobrzeg     

Tel.: (94) 354 64 25                                                                           

               

Wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków
1 

 
Zwracam się z prośbą o zawarcie umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków

1
 do obiektu przy          

ul. .........................................., przyłącze wod. / kan.
1
 znajduje się przy ul. ........................................................ 

Oświadczam, że woda dostarczona przez Spółkę wykorzystywana będzie na cele/ wg grup taryfowych/: 

gospodarstwa domowego, produkcji, pozostała działalność
1
 w ilości …………… m

3
/miesiąc. 

Proszę o przysyłanie korespondencji oraz faktur VAT na adres: ........................................................................ 

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

Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie (podać profil)
1
 ............................................................................ 

W załączeniu przedkładam: 

– decyzję w sprawie nadania numeru identyfikacyjnego 

– wpis do Krajowego Rejestru Sądowego 

– zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON 

– oświadczenie o wystawianiu faktur przez MWiK bez podpisu. 

Na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.) informuję, że 

administratorem danych osobowych jest Spółka z siedzibą przy ul. Artyleryjskiej 3 w Kołobrzegu, który przetwarza dane w celu realizacji zadań 

ustawowych i statutowych. Administrator danych może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom na podstawie przepisów prawa. Każdej 

osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do uzyskiwania informacji o zasadach przetwarzania, kontroli, poprawiania i zabezpieczania danych 

w oparciu o art. 32 Ustawy.  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. w Kołobrzegu na wyżej 

określonych zasadach. 

Oświadczam, że zapoznałam(em) się z powyższą informacją. 

 

................................................ 
                                                                                                                                                                                                                            (Podpis odbiorcy) 

(Wypełnia MWiK Sp. z o. o.) 

Uwagi: …………………....................................................................................................................................................... 

     .............................................. 
(data, podpis) 

                                                 
1
 Niewłaściwe skreślić 


