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Wniosek o zawarcie umowy  

o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków 

1. Wnioskodawca: ( Imię Nazwisko, PESEL / Nazwa firmy, NIP) 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Numer telefonu: ………………………………………………………………………………. 

2. Adres zamieszkania/ siedziba  (Miejscowość, Poczta ,Kod pocztowy, Ulica, Numer. posesji, lokalu) 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

3. Adres nieruchomości do której ma być dostarczona woda i/ lub odprowadzone ścieki 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

4. Cel wykorzystania wody:1 

- gospodarstwo domowe -  

- przemysł i usługi  -  

- przemysł spożywczy -  

- cele pozostałe  -  
 

5. Oświadczam, że w/w nieruchomość:1 

- jest podłączona do sieci wodociągowej  -   tak     nie                         

- posiada własne ujęcie wody           -   tak     nie  

- jest podłączona do sieci kanalizacyjnej  -   tak     nie 

- posiada zbiornik bezodpływowy (szambo)  -   tak     nie 

- posiada przydomową oczyszczalnię ścieków -   tak     nie 

 

6. Tytuł prawny do nieruchomości: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

 
1 zaznaczyć właściwe 
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7. Załączniki:2 

1) oświadczenie wnioskodawcy o poinformowaniu osoby korzystającej z lokalu o zasadach rozliczeń, 

o których mowa w art. 6 ust. 6 pkt 3 i 4 Ustawy, oraz o obowiązku regulowania dodatkowych opłat 

wynikających z taryf za dokonywane przez Przedsiębiorstwo rozliczenie, 

 

2) schemat wewnętrznej instalacji wodociągowej w budynku wielolokalowym za wodomierzem 

głównym, wraz z określeniem lokalizacji wszystkich punktów czerpalnych w obrębie budynku 

wielolokalowego, 

 

3) inne …………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

1. Przedsiębiorstwo informuje, iż dane Odbiorcy podlegają ochronie zgodnie z przepisami  Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

2. Administratorem danych osobowych jest „ZWiK” Sp. z o.o. z siedzibą w Wołczynie, przy ulicy Traugutta 1, 

46-250 Wołczyn.  

3. Wnioskodawca może kontaktować się listownie na adres: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. 

Traugutta 1, 46-250 Wołczyn, mailowo na adres:biuro@wodociagiwolczyn.pl, telefonicznie pod numerem 

77 4188 458 lub z powołanym inspektorem ochrony danych iod@wodociagiwolczyn.pl. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu prawidłowego zawarcia umowy i wykonania postanowień 

niniejszej umowy. 

5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia wym. w pkt. 1. 

6. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez:  

a. osoby lub podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, które reguluje cel przetwarzania,   

b. osoby upoważnione przez ZWiK Sp. z o.o. – pracownicy, bądź współpracownicy upoważnieni do 

przetwarzania danych w celach związanych z wykonywaniem obowiązków na stanowisku, 

c. podmioty działające na rzecz Spółki na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych 

osobowych.  

7. Odbiorcy usług mają prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do 

przenoszenia danych.  

8. Odbiorcy usług mają prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

9.  Odbiorca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów realizacji umowy. 

10.  Odbiorca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów statystycznych.. 

  

                                                                                                        

…………………………………………… 
         czytelny podpis Odbiorcy                                                                                             
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