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KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO 
WIELOBRANŻOWE GOGOLIN Sp. z o.o. 

       47-320 Gogolin,                 ul. Ligonia      15     NIP 756-000-43-85 
www.kpwgogolin.pl 

       Biuro Obsługi Klienta                         ul. Strzelecka 15             
tel.   774 260 053 / 774 232 049           e-mail: bok@kpwgogolin.pl 

 

 

Gogolin, dnia……………………...... 
Wnioskodawca 

Nazwisko i 
Imię / Nazwa 

                                 

                                 

Miejscowość                          Kod   -    

Ulica, Numer                                  

KRS                                  

PESEL/NIP/REGON            /           /           

Tel/ e-mail                                  

Pełnomocnik 

Nazwisko i 
Imię / Nazwa 

                                 

                                 

Miejscowość                          Kod   -    

Ulica, Numer                                  

KRS                                  

PESEL/NIP/REGON            /           /           

Tel/ e-mail                                  

Zlecenie wykonania usługi 
Zlecam wykonanie: 

przyłącza wodociągowego  

przyłącza kanalizacyjnego  

budowy sieci wodociągowej 

budowy sieci kanalizacyjnej 

nadzoru i odbioru przyłącza wodociągowego  

nadzoru i odbioru przyłącza kanalizacyjnego 

odbiór podejścia pod zabudowę wodomierza 

   montażu podlicznika  

inne  

 jakie: 

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

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

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

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

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

Lokalizacja obiektu: 

Ulica i numer budynku:                                 

Miejscowość:                                

Numer działki                                 

Obręb                                

 

Przyłącze wodociągowe i/lub kanalizacji sanitarnej zostało wykonane wg. projektu budowlano-wykonawczego, 

uzgodnionego pismem numer: ………………………………………………………., z dnia ……………………………………………………………… 

http://www.kpwgogolin.pl/
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1. Należność płatna po otrzymaniu faktury w ciągu 14 dni. Zgodnie z aktualnym cennikiem  

KPW Gogolin Sp. z o.o. 

2. Upoważniam firmę KPW Gogolin Sp. z o.o. do wystawienia faktury Vat bez mojego podpisu. 

3. Zgodnie z art. 28 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzeniu ścieków ( tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 139 ), kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa 

w art. 6 ust. 1, pobiera wodę z urządzeń wodociągowych lub wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych 

podlega karze grzywny.  

 

 

Załączniki: 
 Dokumentacja techniczna  

 Upoważnienie (pełnomocnictwo) na działanie w imieniu inwestora, w przypadku składania wniosku przez 
projektanta, lub inną upoważnioną osobę. 

 Pozwolenie na zajęcie pasa drogowego 

 Inne w tym niezbędne decyzje administracyjne umożliwiające wykonanie usługi 
…….……………………….………………………………………………….……………………….………………………………………………….………
……………….………………………………………………….……………………….………………………………………………….………………………
.………………………………………………….……………………….………………………………………………….……………………….……………
…………………………………….……………………….………………………………………………………………………………….……………………
….………………………………………………………………………………….……………………….…………………………………………… 
 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 
Gogolin Sp. z o.o. 47-320 Gogolin ul. Ligonia 15, w zakresie niezbędnym do przygotowania i wydania warunków 
technicznych. (Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia1997 r. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 
ze zm.). 
 
Klauzula informacyjna  

1. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., 
poz. 922 ze zm.) informuję, że Administratorem Pana (Pani) danych osobowych jest Komunalne 
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin Sp. z o.o., z siedzibą: ul. Ligonia 15, 47-320 Gogolin. Dane będą 
przetwarzane w celu świadczonych przez Spółkę usług.  

2. Przysługuje Panu (Pani) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.  
3. Dane osobowe udostępniane są organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. 
4. Obowiązek podania danych wynika z treści przepisów prawa,  w pozostałych przypadkach jest dobrowolne. 

 
 
 
 
 

         ………………………………………………. 
(czytelny podpis wnioskodawcy) 

 
 


