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………………………………….                                                 …………., dnia ........................ 
                         (imię i nazwisko)  

                                          

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

(adres do korespondencji) 

 

....................................................   
                (nr telefonu kontaktowego) 

 

 

   Przedsiębiorstwo Usług  

Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o. 

Ul. 3 Maja 14/2 

72-200 Nowogard 

 

WNIOSEK O PRZEGLĄD TECHNICZNY 

SIECI*/PRZYŁĄCZA* WODOCIĄGOWEGO*/ KANALIZACYJNEGO* 

 

           Zwracam się z prośbą o przegląd* sieci*/przyłącza* wodociągowego*/ 

kanalizacyjnego*/ dla budynku/ (rodzaj zabudowy): 

.................................................................................................................. położonego 

w miejscowości ................................................. przy ulicy: 

.......................................................... nr ............... dz. nr……………………. obręb 

…………….……….. gm. ………………............... 

Oświadczam, że sieć*/przyłącze* wodociągowe*/ kanalizacyjne* zostało wykonane zgodnie z 

warunkami przyłączenia nr ....................................................... wydanymi przez PUWiS Sp. z 

o.o.. 

Wykonawca sieci*/przyłącza* wodociągowego*/ kanalizacyjnego* 

 

                  ................................................................... 
                                                                        (nazwa firmy, data wykonania, podpis) 

 

                                                             ................................................. 
                                                                                (podpis Wnioskodawcy)  

 

Załączniki: 

1.Oświadczenie do dysponowania nieruchomością. 
 

 

* niepotrzebne skreślić 
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……………………………………………….......................  
(imię i nazwisko)  

………………………………………………......................
.  
(adres zamieszkania/ siedziba)  

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

 

 

OŚWIADCZENIE 

OKREŚLAJĄCE TYTUŁ PRAWNY do lokalu / nieruchomości* 

Dotyczy lokalu / nieruchomości* oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 

……….……….… położonego/ej w miejscowości ………………………………..przy 

ulicy…………………….……………………. 

 

1. Oświadczam, iż posiadam tytuł prawny do dysponowania lokalem / nieruchomością,  
      wynikający z : 

□  własności,  

□  współwłasności…………………..…………………………..…………………………………….. 

□  użytkowania wieczystego, 

□  dzierżawy, □ najmu 

□  trwałego zarządu,  

□  inne (określenie formy 

prawnej)…………………………………………………………………..….… 

 

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy  

zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość 

danych zamieszczonych powyżej. 

 

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

    (miejscowość, data )                                                                                         (Czytelny Podpis)  

 
 

 

 
Oświadczenie: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów marketingowych przez Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych 

Sp. z o.o. zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883. 

Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Spółka z o.o. w Nowogardzie informuje, że: 

1.   Administratorem zebranych danych osobowych jest PUWiS Sp. z o.o. w Nowogardzie. Dane będą przetwarzane zgodnie z 

ustawą  

      z dnia 29.08.1997.o ochronie danych osobowych (Dz.U. Z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) w celu realizacji niniejszego 

wniosku na usługę. 

2.   Dane będą udostępnione jedynie uprawnionym podmiotom, w okolicznościach przewidzianych w powszechnie obowiązujących 

przepisach. 

3.   Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia. 

4.   Podanie danych jest dobrowolne ale konieczne do realizacji niniejszego zlecenia.  

 

 

 

❒ - właściwe zaznaczyć 

                            ₦ - niepotrzebne skreślić                                             czytelny podpis 


