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

.....................................................................
Imię i nazwisko ( nazwa firmy)

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

.....................................................................
Adres zamieszkania (siedziba)
.....................................................................
Numer telefonu

Żagańskie Wodociągi
i Kanalizacje Sp. z o.o.

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

ul. Bolesława Chrobrego 44
68-100 Żagań

WNIOSEK
o rozłożenie należności na raty/ odroczenie terminu płatności*
Zwracam się z wnioskiem o**:
□ rozłożenie na........rat(y) należności wobec ŻWiK sp. z o.o. wynikających z tytułu zaopatrzenia
w wodę i/lub odprowadzania ścieków i/lub pozostałych usług *:
□ płatne co …........ dni począwszy od dnia ........................ do całkowitej spłaty .
□ płatne co miesiąc do dnia ...........-go każdego miesiąca od dnia .......... do całkowitej spłaty.
□ odroczenie wymagalności należności wobec ŻWiK sp. z o.o. wynikających z tytułu zaopatrzenia
w wodę i/lub odprowadzania ścieków i/lub pozostałych usług* do dnia ..................................................
Należności, których dotyczy mój wniosek stwierdzone są następującymi dokumentami rachunkowymi:
-fakturą VAT o numerze ................................ z dnia ................... opiewającą na kwotę: ..........................***
[wskazać nr faktury]

[ wskazać datę dokumentu]

[wskazać kwotę wynikającą z faktury]

………………………………………………………………………………………………………………..
.……………………………………………………………………………………………………………….
..………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………...
Opisanych wyżej należności przypadających ode mnie na rzecz Żagańskich Wodociągów i Kanalizacji sp.
z o.o. nie kwestionuję tak co do zasady, jak i co do wysokości.
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Brak wpłat spowoduje natychmiastową wymagalność całej kwoty objętej spłatą ratalną
i podjęcie przez ŻWiK Sp. z o.o. działań windykacyjnych.
Składając niniejszy wniosek mam świadomość tego, że jego złożenie nie skutkuje jego automatyczną
akceptacją.
Do wniosku załączam jego uzasadnienie ****

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

1. W przypadku wystąpienia następujących symboli:
* - niepotrzebne skreślić
** - zaznaczyć odpowiedni kwadrat
*** - w przypadku, gdy wniosek dotyczy należności wynikających z więcej niż jednej faktury, pozostałe
należności należy wpisać poniżej (według wzoru zamieszczonego we wniosku), a w przypadku, jeśli również
w tym miejscu zabrakłoby miejsca – na osobnej, czytelnie podpisanej kartce papieru, którą należy załączyć
do wniosku)
**** - uzasadnienie powinno być napisane zwiężle, nie zawierać informacji wrażliwych na osobnej,
czytelnie podpisanej kartce papieru, którą należy załączyć do wniosku)
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)

UWAGI I WNIOSKI:
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
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