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Wnioskodawca:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Wnioskuję o wstępne zapewnienie  możliwości dostawy wody* i lub odbioru ścieków* dla  

posesji przy ul. …………………………………....… w miejscowości …………………………………….. nr działki 

....................AM ..........obr. .................................   

Woda :* 

□ Ilość zapotrzebowanej wody: ......................(m3/m-c)  .......................(l/s)  

□  wymagane ciśnienie wody : min. .................. (MPa) - max. ............... (MPa) 

Woda pobierana będzie na cele:* 

□ budowy (tymczasowo) 

□ bytowe 

□ produkcyjne (określić jakie) ………………………………………………………………………….. 

□ p.pożarowe 

□ inne ....................................................................................................................  

Kanalizacja :* 

□  ilość ścieków..........................(m3/m-c) 

Rodzaj ścieków:* 

□ bytowe 

□ komunalne 

□ przemysłowe 

□ inne …………………………………………………………………………………………………………… 
 

Budynku / obiektu / :*□ istniejącego             □ projektowanego □ rozbudowa/nadbudowa 

Rodzaj zabudowy:* 

□ jednorodzinna 

□  wielorodzinna 

□ w zabudowie szeregowej 

□ obiekty produkcyjne i usługowe, 

□ inna................................................................................. 
 
 

imię i nazwisko /nazwa firmy…………………………………………………………… 

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

adres ………………………………………………………………………………………………… 

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

adres do korespondencji: …………………………………………………………………. 

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

tel. (w godz. 700-1500)……………………………………………………………………….. 

Bogatyńskie Wodociągi 

i Oczyszczalnia SA 

ul. Żołnierzy II AWP 20 

59-920 Bogatynia 

 
Tel. 075 77 32 061,…062 

075 77 42 106, …107 
Fax: 075 77 32 665 

e-mail: bok@bwio.pl 
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Dodatkowe informacje o zabudowie: ........................................................................................................................... 

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

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

Proponowany termin rozpoczęcia poboru :  

- wody:*   ................................... 

- odprowadzania ścieków:* ................................... 

W załączeniu: * 

□ 1 egzemplarz aktualnej mapy sytuacyjno - wysokościowej  w skali 1:500 lub  1:1000 z oznaczoną lokalizacją 
inwestycji 

□ inne (wg potrzeb ) ............................................................................................................... 

 

Odbiór :* □OSOBIŚCIE   □ODESŁAĆ POCZTĄ  
W przypadku nie odebrania osobistego w terminie 30 dni od dnia rozpatrzenia wniosku dokument zostanie odesłany pocztą na adres do 

korespondencji 

 

* Niezbędne zakreślić  

………………………………………………………………….. 
                                                                                                              (Czytelny podpis wnioskodawcy) 

 
 
Uwaga: Wniosek wypełniać czytelnie, pismem drukowanym lub elektronicznie. Wniosek nieprawidłowo, nieczytelnie wypełniony lub z  
               brakami będzie zwracany Wnioskodawcy celem uzupełnienia.  

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego dalej 

RODO Spółka informuję, iż:  
 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnia S.A. przy  ul. Żołnierzy II Armii Wojska  
     Polskiego 20 w Bogatyni  
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Bogatyńskich Wodociągach i Oczyszczalni S.A można uzyskać pod numerem tel.:  
     +48 503-083-196 lub e-mail: iodo@bwio.pl;  
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: cel przetwarzania danych na podstawie: zlecenia usługi art. 6 ust. 1 lit. a), b) oraz C)  
     RODO;  
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 (dziesięciu) lat a planowany termin ich usunięcia wynosi 30 (trzydzieści) lat;  
5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do  
     przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem  
     przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
6) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących    
     narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;  
7) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem realizacji wniosku. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją  
     niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku;  
8) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (elektroniczny) oraz w formie fizycznej (papierowej);  
9) Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji niniejszego wniosku. 

 
ZGODA: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a), b) oraz C) RODO ogólnego  

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celu realizacji usługi zbiorowego  
zaopatrzenia w wodę i/lub zbiorowego odprowadzania ścieków przez Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnię S.A. i  
oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz iż zostałam/em poinformowany o  
prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia.  

 
 

……………………………………….  
                                                                                                                                             Data i podpis 

 


