Żory, dnia …………………………..
WNIOSKODAWCA*:
……………………………………………………………………………..
imię i nazwisko / firma (dot. przedsiębiorców)
…………………………………………………………………………….
adres / siedziba (dot. przedsiębiorców)
…………………………………..
PESEL

…………………………………………
telefon

……………………………………
NIP (dot. przedsiębiorców)

……………………………………….
REGON (dot. przedsiębiorców)

………………………………………………………………………………………………
numer we właściwym rejestrze i nazwa rejestru (dot. przedsiębiorców)

Do
Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji Żory Sp. z o.o.
ul. Wodociągowa 10
44-240 Żory

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY
(nie dotyczy umowy na odprowadzanie ścieków – wód opadowych lub roztopowych)
W oparciu o treść art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i
zbiorowym odprowadzaniu ścieków wnoszę o zawarcie:
umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
umowy o zaopatrzenie w wodę
umowy o odprowadzanie ścieków
dot. nieruchomości:
budynek jednorodzinny
lokal usługowy

mieszkanie
budynek mieszkalno-usługowy

położonej w Żorach przy ul. …………..……………………………………………… dz. nr …………
Oświadczam, iż posiadam tytuł prawny do w/w nieruchomości:
własność
Akt Not. Rep. A nr …………………………. z dnia ………………….
współwłasność
Akt Not. Rep. A nr …………………………. z dnia ………………….
najem
użytkowanie
zarząd
nieuregulowany stan prawny
inny ……………………………………………………………………………………………...

Rozliczenie za dostarczoną wodę nastąpi w oparciu o:

- wskazania wodomierza zainstalowanego w:
w studzience wodomierzowej

w budynku

lub
- w inny sposób określony uprzednio przez Wnioskodawcę z Przedsiębiorstwem Wodociągów
i Kanalizacji Żory Sp. z o.o. w sposób wskazany w art. 27 lub art. 6 ust. 6 Ustawy z dnia 07.06.2001r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków a stanowiącym załącznik
do niniejszego wniosku.
PROGNOZA ZUŻYCIA WODY
(nie wypełnia się w przypadku wniosku o zawarcie umowy o odprowadzanie ścieków)
- cel bytowy w ilości.................................m3 miesięcznie zgodnie z wydanymi warunkami
technicznymi
- cel przemysłowy w ilości................................m3 miesięcznie zgodnie z wydanymi warunkami
technicznymi
OŚWIADCZENIE DOT. ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
(nie wypełnia się w przypadku wniosku o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę)
Oświadczam, że korzystam / nie korzystam** z dodatkowego źródła poboru wody (studnia).
Oświadczam, że w budynku przebywa ………….. osób.

…………………………………………
podpis Wnioskodawcy

* Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory Sp. z o.o., z siedzibą w ul. Wodociągowa 10, 44-240 Żory
informuje, że jest administratorem Państwa danych osobowych przekazanych w związku z niniejszym
wnioskiem/zleceniem.
PWiK Żory Sp. z o.o. powołało Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez email:
iod@pwik.zory.pl
Dane osobowe będą przetwarzane przez PWiK Żory Sp. z o.o.. w zakresie i celu:
• niezbędnym do realizacji przedmiotu wniosku/zlecenia,
• wykonania przez PWiK Żory Sp. z o.o. zadania realizowanego w interesie publicznym,
• zawarcia i wykonania umowy , a także podjęcia przez PWiK Żory Sp. z o.o. działań przed
zawarciem umowy lub w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych i ich sprostowania, uzupełnienia,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
danych osobowych, a także prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest jednocześnie niezbędne do podjęcia przez PWiK Żory
Sp. z o.o. działań związanych z przedmiotem wniosku.
Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych dostępnych jest na stronie internetowej pod
adresem: www.pwikzory.com.pl/klauzula/

** niepotrzebne skreślić

