Wniosek należy wypełnić czytelnie,
DRUKOWANYMI LITERAMI!

Załącznik Nr 3
Do Umowy o Zaopatrzenie w Wodę i Odprowadzanie Ścieków

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY
O ZAOPATRZENIE W WODĘ I / LUB ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW*

Przedsiębiorstwo Wodociagów i Kanalizacji
w Ząbkach Sp. z o.o.
ul. Hubalczyków 1, 05-091 Ząbki

DANE WNIOSKODAWCY
Imię i Nazwisko / Nazwa pełna firmy

Wpłynęło dnia:……………………….
L. Dz. ……………………………………..

Nr kontrahenta:

Adres zamieszkania / Adres siedziby
Adres do korespondencji
PESEL / NIP, Regon
Telefon kontaktowy
Adres e-mail
Na podstawie art. 6 ust. 2 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz.
1152 z późn. zm.) oraz § 12 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Ząbki z dnia 28 grudnia 2018 r.

wnoszę o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków*
dla nieruchomości położonej w Ząbkach przy ul.

........................................................................................
Wnioskodawca zwraca się z prośbą o zawarcie umowy na usługi*:
dostawy wody na cele:

odbióru ścieków:

socjalno-bytowe

bytowych

przemysłowe

przemysłowych

budowlane
Rozliczenie od dnia: ………………………………...……………………….
Ilość osób zamieszkujących nieruchomość: ………………………………………………
Dane dot. wodomierza*:

system radiowy

zwykły

wodomierz główny, nr wodomierza ……………………...…………...………………. stan……………………….
wodomierz dodatkowy, nr wodomierza ………………………...……………..……. stan……………………….
wodomierz lokalowy, nr wodomierza ………………………..………….………….... stan……………………….
…………………………………, nr wodomierza ………………………..………………….……. stan……………………….
Miejsce lokalizacji wodomierza*:

studzienka wod.

budynek

Budynek jest*:

w budowie

działka niezabudowana

zamieszkały/niezamieszkały*

Odbiorca, na terenie posesji z której będą odprowadzane ścieki*:
prowadzi działalności gospodarczą
nie prowadzi działalności gospodarczej
Poprzedni Odbiorca usługi: …………………………………………………………………………….
Dodatkowe informacje

* odpowiednie zaznaczyć

Oświadczam, że jestem*
właścicielem nieruchomości

dzierżawcą

współwłaścicielem nieruchomości

najemcą

zarządcą

……………………………………………………….

W celu potwierdzenia powyższego oświadczenia okazano: [wypełnia pracownik]

W załączeniu przekazuję kserokopię*
protokół odbioru przyłącza wodociągowego/kanalizacyjnego
protokół zdawczo-odbiorczy nieruchomości
inne ……………………………………………………………………………………….
Niniejszy wniosek stanowi podstawę do sporządzenia przedmiotowej umowy, która zostanie zawarta po uzupełnieniu wszystkich potrzebnych do jej
sporządzenia dokumentów. Fakturowanie usług, świadczonych przez Przedsiębiorstwo, będzie się odbywało od dnia złożenia wniosku lub od daty
uzgodnionej z Odbiorcą.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociagów i Kanalizacji w Ząbkach Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, z siedzibą w Ząbkach ul. Hubalczyków 1, 05-091 Ząbki, zwane dalej: "Spółką".
Dane osobowe przetwarzane są z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa spełniających wymagania Rozporządzenia
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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych).
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zrealizowania umowy i/lub usług Spółki i mogą być przekazywane innym
podmiotom wyłącznie w wyżej wymienionym celu. Odbiorcami bądź kategoriami odbiorców Pani/Pana danych osobowych mogą być w
szczególności:
1) Poczta Polska S.A. lub inne podmioty świadczące usługi pocztowe,
2) Sądy, prokuratura i organy administracji państwowej lub samorządowej;
3) komornicy, podmioty prowadzące działalność windykacyjną – w zakresie realizacji umowy i/lub usług Spółki.
3. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych opisujemy na stronie internetowej www.pwikzabki.pl w zakładce "Strefa
Klienta", dostępne są również na tablicy ogłoszeń w siedzibie spółki.
4. Niniejszym proszę o:
przyznanie dostępu do Systemu e-BOK PWIK
przesyłanie e-faktur
Potwierdzam zapoznanie się z Regulaminem Systemu e-BOK i e-Faktur

data

Notatka służbowa

* odpowiednie zaznaczyć

czytelny podpis Wnioskodawcy

