Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o. o.
ul. Bolesława Chrobrego 44

tel.: (068) 4777888; fax: (068) 4777888

68 -100 ŻAGAŃ
NIP 924-17-47-076
Konto Nr: PEKAO SA O/Żagań 76124068561111000054027019
KRS nr 0000132641 - Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy KRS
Wysokość kapitału zakładowego 81 004 000 zł

Żagań, dnia ......................................

.....................................................................
Imię i nazwisko ( nazwa firmy)
.....................................................................
Adres zamieszkania (siedziba)
.....................................................................
Numer telefonu

Żagańskie Wodociągi
i Kanalizacje Sp. z o.o.

.....................................................................
NIP

ul. Bolesława Chrobrego 44
68-100 Żagań

WNIOSEK
o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków*
nowe podłączenie* / zmiana posiadacza nieruchomości (obiektu)*/ aktualizacja umowy*/ inne *
Zwracam się z wnioskiem o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie
ścieków* dla nieruchomości (obiektu) położonej w:
Adres przyłącza: ……………………………………………………...……………..………...……………
1) której jestem właścicielem
- notarialny akt własności (nr i data): ……………..………………………………………………………
- księga wieczysta, nr działki: ………….…………………………………………………………………

…..…….…………………………….………...............
(Podpis pracownika ŻWiK Sp. z o.o.za zgodność z oryginałem aktu notarialnego/KW)

2) której jestem najemcą/dzierżawcą
- umowa najmu/ dzierżawy: …………………………………..…………………………………………
3) którą użytkuję bez tytułu prawnego
- oświadczam, że sprawa spadkowa po zmarłym …..……………………………………………………
nie jest uregulowana prawnie.
4) inne ……………………………………………………………………………………………………
Miejsce zamontowania wodomierza (pomieszczenie): ………………...…………………………………
Przeznaczenie (charakter użytkowania) nieruchomości (obiektu, lokalu): ………………...…………………
Cel zużycia wody: gospodarstwo domowe indywidualne*/ zbiorowe*/ zakład produkcyjny*/ pozostali odbiorcy*
Rodzaj odprowadzanych ścieków: ścieki bytowe*/ ścieki komunalne*/ ścieki przemysłowe*
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Zapotrzebowanie wody: max na dobę

…………………….. m3/dobę

Ilość wytwarzanych ścieków: max na dobę

…………………….. m3/dobę

Czas trwania umowy: od ………………………………… do ……………………………………………
Dane Płatnika:
- nazwa: ………………………………………………………………………..…………………………

……………………………………………………………………………………………………………
- adres: ……………………………………………………………………………………………………

PESEL**:

……………………..…….…..

nr telefonu**:

……………….…..….…….… e-mail**: …….……….....……...……………..…..

- adres wysyłkowy: ………………………………..…………………..………………………………….

Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków odbywać się będzie na warunkach określonych
w dokumentacji przyłączenia nieruchomości (obiektu) do sieci wodno-kanalizacyjnej.
.....................................................................
czytelny podpis wnioskodawcy (imię i nazwisko)

* niepotrzebne skreślić
** podanie danych jest nieobowiązkowe, podanie danych oznacza zgodę na ich przetwarzanie przez Spółkę

W związku z wejściem w życie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE
L 119 z dnia 4 maja 2016r.), informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Żagańskie Wodociągi Kanalizacje Sp. z o.o. z siedzibą w Żaganiu
2. Pani/Pana dane zbierane są w celu realizowania przez ŻWiK zadań w związku ze złożonymi wnioskami.
3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wymaganym prawem jest obligatoryjne. Konsekwencją
niepodania danych będzie brak możliwości wypełnienia w stosunku do Państwa powierzonego zadania.
4. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia bądź
ograniczenia, prawo do przeniesienia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do wniesienia skargi do organu
nadzorczego. Z inspektorem ochrony danych: iod@bhpex.pl
5. Pełna wersja klauzuli informacyjnej dostępna jest na stronie Spółki w zakładce „Ochrona Danych Osobowych” oraz w
siedzibie spółki u pracownika zajmującego się obsługą niniejszego wniosku.

.....................................................................
data i czytelny podpis (imię i nazwisko)
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