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

1. DANE WNIOSKODAWCY
imię i nazwisko / pełna nazwa

adres zamieszkania / siedziba

PESEL/ NIP

Regon

kontakt telefoniczny
e-mail
Adres do korespondencji

2. DANE NIERUCHOMOŚCI
Adres posesji ……………………………………..…………… nr …………………. działka nr……………..
Wnioskodawca zwraca się z prośbą o zawarcie umowy na świadczenie usług:
zaopatrzenie w wodę

odprowadzanie ścieków

- montaż wodomierza

- ryczałt …………………...

- ryczałt – budowa ……………………

zmiana odbiorcy
Poprzedni właściciel: ………………………………………………………………………
Kontakt telefoniczny: ……………………………………………………………………..

Wskazania wodomierzy na dzień przejęcia nieruchomości:
st. wodomierz główny …………..m3 nr fabr. …………….. data odczytu………………… średnica………
st. wodomierz ogrodowy……..….m3 nr fabr. ………………… data odczytu……………..… średnica………

Posesja podłączona jest do sieci wodociągowej*:

 miejskiej
 własne ujęcie wody – ilość osób zamieszkałych na posesji.……ryczałt..…..
Cel poboru wody*:

 gospodarstwo domowe  budowy



handlowo-usługowe

 inne …………

Lokalizacja wodomierza*:
budynek

studzienka wodomierzowa

Ścieki z posesji odprowadzane są*:

 do miejskiej kanalizacji sanitarnej
 do zbiornika bezodpływowego - szamba
 nie są odprowadzane – działka niezabudowana
Rodzaje odprowadzanych ścieków:

 gospodarstw domowych  socjalno-bytowe 

przemysłowe

 inne ………….

3. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY
1) Oświadczam, że jestem uprawniony do zawarcia umowy jako*:




właściciel posesji
współwłaściciel posesji w udziale …. (współwłaściciel/le posesji wyraża/ją zgodę na zawarcie
umowy)





zarządca – administrator
pełnomocnik wnioskodawcy
inne ……………………………………………………………………………………….……………………

2) Załączniki:












Księga wieczysta
Akt notarialny
Postanowienie Sądu
Umowa o zarządzanie / administrowanie
Pełnomocnictwo / administrowanie
Nieuregulowany stan prawny
Nadanie NIP
Nadanie Regon
KRS lub CEIDG
Inne ………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………..
Podpis / pieczątka Wnioskodawcy
, * - odpowiednie wypełnić, zaznaczyć

Data wpłynięcia wniosku do BOK

Podpis pracownika BOK

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

Zgodnie z art. 13 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), informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu z siedzibą w Zamościu, przy ul. Krucza 10.
Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej
Spółka z o.o. w Zamościu: iod@pgk.zamosc.pl
Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu podjęcia działań niezbędnych do zawarcia umowy
o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków celem realizacji usług świadczonych (art. 6 ust. 1
lit. b RODO), wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającym z art. 6
ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków (DZ. U. z 2020 r. poz. 2028), wystawienia i przechowywania faktur oraz innych dokumentów
księgowych oraz wykonywania obowiązków wynikających z przepisów o archiwizacji (art. 6 ust. 1 lit. c
RODO).
Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz dalej,
przez okres 10 lat od momentu całkowitej deinstalacji przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego
lub okres ewentualnego dochodzenia roszczeń z umowy wynikających z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
Pani / Pana dane osobowe mogą zostać przekazane następującym odbiorcom:
a. dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator, w celu utrzymania ciągłości
oraz poprawności działania systemów IT;
b. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską w celu dostarczania korespondencji;
c. upoważnionym podmiotom na udokumentowany wniosek.
Posiada Pani / Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
Ma Pani / Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych
osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani / Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani / Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych,
w tym ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Podanie przez Panią / Pana danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, numeru PESEL
oraz adresu zamieszkania lub do korespondencji jest dobrowolne, przy czym jest również warunkiem
rozpatrzenia niniejszego Wniosku. Podanie przez Panią / Pana danych osobowych w postaci numeru
telefonu oraz adresu e-mail nie jest warunkiem rozpatrzenia niniejszego Wniosku ma na celu
przyspieszenie jego rozpoznania i ułatwienie kontaktu z Panią / Panem.

