
 

 
 

W N I O S E K  o wstępne oszacowanie wartości wykupu urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych  
 
 

I. W N I O S K O D A W C A 
 
             
 (nazwa podmiotu, imię i nazwisko)  
 
NIP                                             .      REGON                                                                                              .       
 
TELEFON/E-MAIL                                                                             .     
 
                                         
(adres wnioskodawcy) 
 
Reprezentowany przez: 
 
             
(imię i nazwisko osoby reprezentującej wnioskodawcę)   (telefon /e-mail) 
 

II. P R Z E D M I O T   W N I O S K U 
LOKALIZACJA  INWESTYCJI: 
 
Gmina/Miasto             ______                                      
.       
Miejscowość                                             
 
Ulica                                                      
 
Oznaczenie geodezyjne działek, na których zlokalizowane są urządzenia (obręb, arkusz, numer działki)  
  
         _________             
 
PARAMETRY URZĄDZEŃ  
WODOCIĄGOWYCH:      
 
Długość:                   Długość:                                 _____ 
 
Średnica:     _______ _______  Średnica:   ____________ 
 
Materiał:     _______________ Materiał:        ___ 
 
KANALIZACYJNYCH: 
Długość:     _______    Długość:                                 _____ 
 
Średnica:      ________ Średnica:   ____________ 
 
Materiał:        Materiał:        ___ 
 
PRZEPOMPOWNIA / TŁOCZNIA    TAK / NIE 
 



 

III.  K W O T A  WNIOSKOWANA 
 
                                    
(wartość netto/brutto urządzeń wodociągowych) 
 
                                    
(wartość netto/brutto urządzeń kanalizacyjnych)  
 
 

IV. DANE DO WSTĘPNEGO OSZACOWANIA WARTOŚCI WYKUPU  
 

Czy wnioskodawca jest czynnym podatnikiem 
VAT? 

 
 
 

Charakterystyka odbiorcy, np.: 
 gospodarstwa domowe (zabudowa 

jednorodzinna, wielorodzinna), 

 pozostałe podmioty 
 

 
 
 

Liczba odbiorców  
Liczba podłączonych do sieci 
wod.-kan. posesji/działek: tj. 
gospodarstw domowych, 
pozostałych podmiotów. 

Prognozowana  
i/lub bieżąca  

 

 
V. ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU 

 

 Szacunkowa wycena planowanej / zrealizowanej inwestycji. 
Wymieniony wyżej załącznik nie wyklucza konieczności uzupełnień w indywidualnych przypadkach zgodnie 
z  bieżącymi wymaganiami Spółki Aquanet. 
 
 

VI. OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY 
 
Oświadczam, że dane przedstawione w niniejszym wniosku odpowiadają stanowi faktycznemu oraz że zapoznałem się 
z informacją o ochronie danych osobowych przedstawioną poniżej. 
 
 
 
                                                           .                                                                                            _____________. 
              (miejsce i data)                 (podpis osób/osoby składającej wniosek) 

 
 

  
 

SPEŁNIENIE OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż 
Administratorem danych osobowych jest AQUANET SA ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań. 
Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@aquanet.pl 
 
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane ze względu na konieczność podjęcia na Pani/Pana żądanie działań celem zawarcia 
umowy lub realizacji umowy zawartej pomiędzy Panem/Panią a Administratorem (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) i na jej podstawie w celu: 

 udokumentowania przebiegu procesu dotyczącego wykupu sieci wod-kan od inwestorów zewnętrznych i będą 
przetwarzane przez okres 10 lat od momentu zakończenia podpisania umowy sprzedaży bądź w przypadku odmowy od 
momentu odmowy; 

 realizacji umowy i będą przetwarzane przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń stron z tytułu jej zawarcia, 
wynikający z przepisów prawa - Kodeks cywilny; 

 zapewnienia komunikacji i będą przetwarzane przez okres trwania współpracy z Administratorem. 
 

mailto:iod@aquanet.pl


 

Dane osobowe Kontrahenta będą przetwarzane ze względu na prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora (art. 
6 ust. 1 lit. f RODO) jakim jest zapewnienie poprawnego funkcjonowania Aquanet w celu realizacji sprawozdawczości wewnętrznej, 
a wynik przeprowadzonej analizy będzie miał charakter zanonimizowany. 
 
Dane osobowe Kontrahenta będą przetwarzane ze względu na prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora (art. 
6 ust. 1 lit. f RODO) jakim jest zapewnienie poprawnego funkcjonowania Aquanet w celu realizacji kontroli wewnętrznej i będą 
przetwarzane przez 5 lat od momentu jej zakończenia. 
 
Dane osobowe Kontrahenta będą przetwarzane ze względu na prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora (art. 
6 ust. 1 lit. f RODO) jakim jest utrzymanie relacji z kontrahentami w celu nawiązania ewentualnej dalszej współpracy z 
Administratorem i będą przechowywane przez okres 5 lat od momentu zakończenia ostatniej umowy zawartej z Administratorem. 
 
Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane następującym odbiorcom: dostawcom systemów i usług IT, podmiotom 
świadczącym usługi doradcze i konsultingowe, usługi niszczenia dokumentów, kancelarią prawnym z którymi współpracuje 
Administrator i mogą zostać udostępnione upoważnionym podmiotom na udokumentowany wniosek. 
 
W zakresie wynikającym z RODO i z ograniczeniami w nim wskazanymi posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych 
oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. 
 
Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych , ulica Stawki 2 w Warszawie. Więcej 
informacji dostępnych pod adresem www.uodo.gov.pl 
 
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym jest również warunkiem niezbędnym do realizacji 
procesu wykupu sieci wod-kan. Konsekwencją odmowy podania przez Panią/Pana danych osobowych będzie brak możliwości 
podpisania umowy sprzedaży.  

 

http://www.uodo.gov.pl/

