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Bobrowniki, ……............................ 
 

........................................................ 
(nazwisko, imię) 
........................................................ 
(adres zamieszkania) 
........................................................ 

(telefon) 
........................................................ 

W N I O S E K 
o zgodę - wydanie technicznych warunków na zainstalowanie drugiego wodomierza głównego 

 

Proszę o zgodę i wydanie warunków technicznych rozdziału istniejącego podłączenia wody i zabudowy drugiego 

wodomierza głównego dla nieruchomości przy ul...................................................................... 

w........................................................................, parcele nr ............................................... . 

 

1. Obecnie umowa na dostawę wody zawarta jest z : ............................................................................................., 

zamieszkałym................................................................................................................. ..........................................., 

posiadającym prawo do dysponowania nieruchomością, na zasadach: własności, współwłasności, zarządu, innej 
..........................................................(właściwe podkreślić). 

 

Osobą,    która    będzie    odbiorcą    wody    opomiarowanej    za    pomocą    drugiego    wodomierza      będzie: 

........................................................................., zam. ................................................................................................ 

 
2. Uzasadnienie potrzeby zabudowy drugiego wodomierza: 

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

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

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

Załączniki do wniosku: 
 Mapa geodezyjna (sytuacja + ewidencja) z zaznaczonym przyłączem wody (skala 1:500 lub 1:1000), 
(kserokopia), 

 

 Oświadczenie potwierdzające tytuł prawny do korzystania z nieruchomości. 
 

Zobowiązuję się do uregulowania należności z tytułu ewentualnego montażu 2 – go wodomierza przez 
„Aquaplus” Sp. z o.o., bądź odbioru i plombowania - zgodnie z obowiązującą opłatą. 

   Upoważniam „Aquaplus” Sp. z o.o. do wystawienia faktury VAT bez mojego podpisu. 

Data złożenia wniosku: .......................................... 

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

/podpisy wnioskodawców/ 
 

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem złożenia w/w wniosku o zgodę na wydanie 

technicznych warunków na zainstalowanie drugiego wodomierza głównego 
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Klauzula informacyjna 

 
1. Administratorem Danych Osobowych  jest „Aquaplus” Sp. z o. o., ul. Sienkiewicza 121B, 42-583 Bobrowniki,  

zwanym dalej Administratorem; 
2. Kontakt z Inspektorem ds. Ochrony Danych (osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzanie danych): 

e-mail: iodo@marwikpoland.pl. 
3. Pani /Pana  dane osobowe przetwarzane będą w związku ze złożeniem  w/w wniosku na podstawie: art. 6 ust. 

1 lit. a oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 
4. Pani /Pana  wyżej wymienione dane osobowe  nie będą udostępniane innym odbiorcom, chyba że wynikać to 

będzie z przepisu prawa; 
5. Dane osobowe Pani/Pana nie będą przekazane odbiorcom do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej; 
6. Wyżej wymienione dane osobowe Pani /Pana będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów 

prawa; 
7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, 

której dane dotyczą, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych; 

8. W przypadku podania danych w sposób dobrowolny posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 
jej cofnięciem; 

9. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. 
Stawki 2, 00-193 Warszawa; 

10. Podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa lub są podane w sposób dobrowolny; 
11. Administrator Danych Osobowych nie podejmuje w sposób zautomatyzowany decyzji oraz nie profiluje 

danych osobowych; 
12. Administrator Danych Osobowych nie  planuje przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, w jakim 

dane osobowe zostaną zebrane. 

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

 


