Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych
„EKOWOD” Sp. z o. o.
ul. Mariańska 2, 46-100 Namysłów
WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY NA:
1. zaopatrzenie w wodę

□

2. odprowadzanie ścieków

□

do obiektu zlokalizowanego na nieruchomości:..........................................................................................................
(adres posesji)

z tytułu:
● budowy nowego przyłącza
● zmiany właściciela nieruchomości
● zgonu poprzedniego właściciela

-

□
□
□

Miejsce zainstalowania wodomierza: .......................................................................................... .............................
(np. studnia wodomierzowa/ budynek gospodarczy/ budynek mieszkalny)



Budynek jednorodzinny -

□

●

Budynek wielolokalowy

□

-

Dane Odbiorcy usług
1. Imię i nazwisko lub nazwa firmy..........................................................................................................................
2. Adres:....................................................................................................................................................................
3. Adres korespondencyjny: ....................................................................................................................................
4. NIP*…………………………………. REGON*………………………….…… KRS*………………………
5. PESEL ................................................
6. Telefon ...............................................
Dane właściciela nieruchomości (wypełnić tylko w przypadku, kiedy odbiorca usług nie jest właścicielem nieruchomości)
1. Imię i nazwisko lub nazwa firmy ........................................................................................................................
2. Adres: ..................................................................................................................................................................
3. Adres korespondencyjny: ....................................................................................................................................
4. NIP*………………………………… REGON*……………………………….. KRS*………………………
5. PESEL ................................................
6. Telefon ...............................................

●

Oświadczenia, wymagane dokumenty i zakres świadczonych usług

Tytuł prawny do korzystania z nieruchomości:
właściciel
□
współwłaściciel
□
dzierżawca/najemca
□
inne:................................................................................................................. ...................................................................
Woda wykorzystywana na cele:
● Bytowe
□
● Przemysłowe
□
● Pozostałe
□
● Przemysł spożywczy □
Rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej* .........................................................................................................
Rodzaj ścieków odprowadzanych do sieci kanalizacyjnej:
● Bytowe
□
● Komunalne
□
● Przemysłowe
□
Pozwolenie wodno-prawne*
Oświadczam, że firma: …………………………………......................................................................................
jest zobowiązana / nie jest zobowiązana* posiadać pozwolenie wodno-prawne.
Nr pozwolenia wodno-prawnego .................................................................................................................... .............
Sposób rozliczania ilości odprowadzanych ścieków:
● według wskazań wodomierza głównego - ilość ścieków równa ilości pobranej wody
● według wskazań urządzenia pomiarowego
● według wskazań wodomierza głównego z uwzględnieniem ilości bezpowrotnie zużytej
wody ustalonej na podstawie wodomierza dodatkowego
● wodomierz dodatkowy (podlicznik)
□
● wodomierz dodatkowy (niezależny)
Nr wodomierza dodatkowego
- ................................................
Stan wodomierza dodatkowego
- ................................................
stan wodomierza głównego
- ...............................................
data odczytu
- ..... - ...... - ..............................

-

□
□

-

□

-

□

Sposób rozliczania ilości odprowadzanych ścieków przy zaopatrzeniu w wodę z własnego ujęcia
● wg wskazań wodomierza dodatkowego
● wg wskazań urządzenia pomiarowego
● Dokumenty wymagane do zawarcia umowy:
1. Odpis z księgi wieczystej…………………………………………………………..…
(lub inny dokument stwierdzający prawo odbiorcy usług do nieruchomości – wpisać jaki)
2. Zgoda właściciela obiektu na zawarcie umowy,
-

□
□
□
□

(w przypadku, gdy wnioskujący nie jest właścicielem obiektu)

Pełnomocnictwo (jeżeli umowę zawiera pełnomocnik właściciela) ,
Odpis z właściwego rejestru/wypis z ewidencji działalności gospodarczej,*
Decyzja o nadaniu numeru NIP,*
Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON,*
Protokół zdawczo-odbiorczy (obowiązkowy w przypadku zmiany właściciela obiektu),
8. Uchwała o powołaniu Wspólnoty Mieszkaniowej i Zarządu,
9. Pełnomocnictwo lub umowa dla Zarządcy o powierzeniu administrowania nieruchomością,
10. Inne załączone dokumenty: ............................................................................................

3.
4.
5.
6.
7.

-

□
□
□
□

-

□

-

□
□
□

Odbiorca usług oświadcza, że:
● zapoznał się z regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz obowiązującą taryfą za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków i przyjmuje do wiadomości i stosowania,
● działa za zgodą i wiedzą współwłaścicieli,
● podane wyżej dane są zgodne ze stanem faktycznym na dzień złożenia wniosku,
● został poinformowany, iż do rozstrzygania sporów między Zakładem Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Sp. z o.o. powołany jest
Organ regulacyjny Dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Sp. z o.o. z siedzibą w Namysłowie
(46-100) przy ul. Mariańskiej 2.
2. Inspektorem ochrony danych osobowych w ZWiUK „EKOWOD” Sp. z o.o. jest Pan Paweł Cholaś, z którym można skontaktować się poprzez
e-mail: sekretariat@ekowod.net, telefonicznie pod numerem 77/4105222 lub pisemnie na adres naszej siedziby, w każdej sprawie dotyczącej
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na jednej z poniżej wymienionych podstaw:
a) W celu wypełnienia obowiązku prawnego tj. ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz z zakresu
rachunkowości (art 6 ust 1 lit. c RODO),
b) W celu realizacji umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed
zawarciem umowy (art. 6 ust 1 lit. b RODO),
c) W celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu ZWiUK „EKOWOD” Sp. z o.o., który polega na ustaleniu
i ewentualnym dochodzeniu roszczeń (art 6 ust 1 lit. f RODO),
d) Na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych do celu dla jakiego zgoda została wyrażona (art 6 ust 1 lit. a RODO)
4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wymaganych przez ZWiUK „EKOWOD” Sp. z o.o. w celu zawarcia i realizacji umowy jest
dobrowolne ale konieczne do zawarcia i realizacji umowy.
5. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.
6. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: dostawca systemu informatycznego, banki w zakresie realizacji płatności, organy uprawnione do
otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa.
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane: do czasu wypełnienia obowiązku prawnego ZWiUK „EKOWOD” Sp. z o.o./ do czasu realizacji
umowy/do czasu realizacji prawnie uzasadnionego interesu ZWiUK „EKOWOD” Sp. z o.o./do czasu cofnięcia zgody.
9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana
narusza przepisy RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r.***)
Zgodnie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., wyrażam zgodę na przetwarzanie
danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku przez Zakład wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Sp. z o.o. w Namysłowie dla
celów wynikających z jego realizacji.***

………………………………
Data przyjęcia wniosku

…….................................................................................
Czytelny podpis wnioskodawcy/pełnomocnika*

Umowę wpisano do ewidencji pod numerem …………........................................................
Data wpisu …………….…………………………….
Podpis pracownika …………………………………..
□ zakreślić właściwą odpowiedź
* dotyczy podmiotu gospodarczego
**dotyczy osób, w stosunku do których mają zastosowanie przepisy ustawy o ochronie danych osobowych

