…………………..………, dnia………………
Dane wnioskodawcy/odbiorcy usług:
…………………..……………………………..
(imię i nazwisko/nazwa firmy)

Adres korespondencyjny:

…………………………………………………

…………………..…………………………..…..

…………………………………………………

(ulica, nr domu / lok.)

(kod pocztowy, miejscowość)

(imię i nazwisko/nazwa firmy)

…………………………………………………

…………………………………………….….…

(PESEL / NIP)

(ulica, nr domu / lok.)

…………………………………………………

…………………………………………….….…

(telefon kontaktowy)

(kod pocztowy, miejscowość)

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY
O ZAOPATRZENIE W WODĘ I/LUB ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW
Wnioskuję o zawarcie umowy *:

 o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
 o zaopatrzenie w wodę
 o odprowadzanie ścieków

dla nieruchomości zlokalizowanej w miejscowości:

…………………………………………………………

przy ul. ……………………………………………,

nr ……………….

działka nr ……………….............

na czas: nieokreślony / czas określony do dnia ………………………..**
Nieruchomość *:  działka niezabudowana, budynek:  mieszkalny,  niemieszkalny,
Miejsce montażu wodomierza *:  studzienka wodomierzowa,  budynek;
Wnioskodawca / odbiorca usług * oświadcza, że:
1. Woda pobierana będzie na cele *:
 gospodarstwa domowego

 podlewanie terenów zielonych
 przedsiębiorcy (określić zgodnie z art. 274 prawa wodnego)

 w budowie;

- w ilości ..................... m3/ m-c
- w ilości ..................... m3/ m-c
- w ilości ..................... m3/ m-c

…………………………………………………………………………………………………….
 publiczne
- w ilości ..................... m3/ m-c
2. Odprowadzać będzie ścieki *:
 bytowe

 przemysłowe
 komunalne

- w ilości ..................... m3/ m-c
- w ilości ..................... m3/ m-c

- w ilości ..................... m3/ m-c
3. Nieruchomość jest wyposażona w: bezodpływowy zbiornik nieczystości ciekłych (szambo) /

 / NIE  *
Nieruchomość posiada własne ujęcie wody: NIE  / TAK  * - na ujęciu zamontowano wodomierz
przydomową oczyszczalnię ścieków **: TAK

4.

o numerze ……………………………, data legalizacji………………………..;
5.

 jest właścicielem nieruchomości
 jest dzierżawcą nieruchomości
 jest współwłaścicielem nieruchomości
 jest najemcą nieruchomości
 korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym  pełnomocnikiem

6. Liczba osób zamieszkujących nieruchomość ………. (dotyczy tylko osób fizycznych)
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kołbaskowie
Samorządowy Zakład Budżetowy
Rosówek 16 • 72-001 Kołbaskowo
tel. 91 312 49 20 • e-mail: sekretariat@zwik.kolbaskowo.pl • www.zwik.kolbaskowo.pl

7. Zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
w Kołbaskowie wszelkich zmianach w zakresie tytułu prawnego do nieruchomości / obiektu / lokalu,
w szczególności o utracie tytułu prawnego.
…….…………………….…….***
8. Wyraża zgodę na otrzymywanie e-faktury TAK  / NIE  *
(adres e-mail)

9. Podane wyżej dane są zgodne ze stanem faktycznym na dzień złożenia wniosku.
……………….., dnia ………………………
(miejscowość)

……………………………………………….
(czytelny podpis Wnioskodawcy/Pełnomocnika, pieczątka)

W załączeniu:
1. Dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości (do wglądu: odpis z księgi
wieczystej, akt notarialny, umowa najmu, umowa dzierżawy lub inny),
2. Protokół odbioru końcowego przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego (do wglądu),
3. Protokół przekazania wodomierza głównego wraz z odczytem wskazań z dnia przekazania,
sporządzony przez Strony (w przypadku zmiany właściciela).
4. Pełnomocnictwo (jeśli umowę zawiera przedstawiciel właściciela).
5. Dowód osobisty (do wglądu),
6. Odpis z KRS lub wydruk z CEIDG, REGON, NIP – dotyczy osób prawnych, firm (do wglądu),
7. Inne załączone dokumenty.....................................................................................................................
* właściwe zaznaczyć,
** niepotrzebne skreślić,
*** regulamin otrzymywania faktur w formie elektronicznej dostępny jest na www.zwik.kolbaskowo.pl
Wypełnia ZWiK Kołbaskowo:

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………..
podpis

Informacja dla osoby udostępniającej dane osobowe (dotyczy zawierania umów z osobami fizycznymi)
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kołbaskowie z siedzibą: Rosówek 16, 72-001 Kołbaskowo. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres
e-mail: sekretariat@zwik. kolbaskowo.pl lub telefonicznie pod numerem 91 312 49 20 lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Inspektor ochrony danych.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym może się Pani/Pan* skontaktować poprzez email: iodo_kolbaskowo@wp.pl lub pisemnie
na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować, w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania
z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Cele i podstawy przetwarzania.
Podane przez Panią/Pan dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków.
Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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
(Dz. U. UE L z dnia 4 maja 2016 r.) w związku z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
Odbiorcy danych osobowych.
Odbiorcami Pani/Pana* danych osobowych będą jednostki administracji publicznej uprawnione do sprawowania kontroli i nadzoru nad prawidłowością
funkcjonowania Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kołbaskowie lub mogące potwierdzić prawdziwość podanych przez Panią/Pana informacji.
Okres przechowywania danych.
Pani/Pana* dane będą przechowywane przez czas trwania umowy oraz okres 10 lat po jej rozwiązaniu, poczynając od 1 stycznia roku następnego po roku rozwiązania.
Istnieje możliwość przedłużenia wskazanego okresu o czas niezbędny do uregulowania wzajemnych rozliczeń finansowych.
Prawa osób, których dane dotyczą.
Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu*:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopi,
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa
lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa.
Informacja o wymogu podania danych.
Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, lecz ich nie podanie uniemożliwi zawarcie umowy.

