Data wpływu zlecenia

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
57-220 Ziębice ul. Wałowa nr 51
NIP 8871646063 regon 891336840 KRS 47290

Nr dziennika

Wniosek
o zawarcie umowy na dostawę wody* i/lub odprowadzanie ścieków*
I. WNIOSKODAWCA
Nazwisko/Nazwa
Miejscowość

Kod pocztowy

Ulica

Nr bud.

Nr telefonu

NIP

Nr działki

Adres e-mail
Adres nieruchomości objętej wnioskiem, jeśli inny niż jak powyżej.
Miejscowość

Nr działki

Ulica

Nr bud.

II. W celu zawarcia umowy oświadczam, że zużycie wody nastąpi:

Ilość
[m3/miesiąc]

1) do celów wydobywania węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu)
2) do celów pozostałego górnictwa i wydobywania
3) do celów produkcji artykułów spożywczych
4) do celów produkcji napojów
5) do celów produkcji wyrobów tekstylnych
6) do celów produkcji odzieży
7) do celów produkcji skór i wyrobów ze skór wyprawionych
8) do celów produkcji wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli, oraz do celów produkcji wyrobów ze
słomy i materiałów używanych do wyplatania
9) do celów produkcji papieru i wyrobów z papieru
10) do celów wytwarzania i przetwarzania koksu i produktów rafinacji ropy naftowej
11) do celów produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych
12) do celów produkcji podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych
13) do celów produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych
14) do celów produkcji wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych
15) do celów produkcji metali
16) do celów produkcji metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń
17) do celów produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych
18) do celów produkcji urządzeń elektrycznych
19) do celów produkcji innych maszyn i urządzeń
20) do celów produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli
21) do celów produkcji innego sprzętu transportowego
22) do celów produkcji mebli
23) do celów produkcji wyrobów tytoniowych, poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji, produkcji
innych wyrobów, naprawy, konserwacji i instalowania maszyn i urządzeń
24) do celów wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do
układów klimatyzacyjnych
25) do celów zapewnienia funkcjonowania systemów chłodzenia elektrowni i elektrociepłowni dla instalacji posiadających w dniu wejścia w życie ustawy - Prawo wodne tj. 1 stycznia 2018 r.
26) do celów zapewnienia funkcjonowania systemów chłodzenia elektrowni i elektrociepłowni dla instalacji, które
po dniu wejścia w życie ustawy - Prawo wodne tj. 1 stycznia 2018 r.
27) do celów poboru, uzdatniania i dostarczania wody
28) do celów odprowadzania i oczyszczania ścieków
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29) do celów działalności związanej ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów oraz do celu
odzysku surowców
30) do celów robót budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
31) do celów robót związanych z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej
32) do celów robót budowlanych specjalistycznych
33) do celów handlu hurtowego i detalicznego, naprawy pojazdów samochodowych, włączając motocykle
34) do celów administracji publicznej i obrony narodowej, obowiązkowego zabezpieczenia społecznego
35) do celów opieki zdrowotnej i pomocy społecznej
36) do innych celów niż wymienione w pkt 1–35, określonych w Polskiej Klasyfikacji Działalności (w kolumnie
nr 4 należy wpisać właściwy kod PKD)
37) do celów elektrowni wodnych - bezzwrotny pobór wód podziemnych na potrzeby technologiczne w obiekcie
energetyki wodnej, nieprzeznaczony wprost do produkcji energii elektrycznej
38) do celów rolniczych na potrzeby zaopatrzenia w wodę ludzi i zwierząt gospodarskich, w zakresie niebędącym
zwykłym korzystaniem z wód
39) do celów rolniczych lub leśnych za pobór wód podziemnych na potrzeby nawadniania gruntów i upraw, pobranych za pomocą urządzeń pompowych
40) do celów spożycia przez ludzi
Zapotrzebowanie wody maksymalne sekundowe

[dm3/s]

IV. Ścieki odprowadzane są do sieci kanalizacji sanitarnej

III. Lokalizacja wodomierza głównego
zewnętrzna studzienka wodomierzowa
budynek
V. Przyłącze wodociągowe i/lub kanalizacyjne* jest
własnością
ZWiK Sp. z o.o.
wnioskodawcy

bezpośrednio
poprzez instalację innych użytkowników
VI. Nieruchomość posiada własne
oczyszczalnię
ujęcie wody
ścieków
tak
tak
nie
nie

szambo
tak
nie

VII. ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW
ścieki z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej powstające w wyniku
ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz ścieki o zbliżonym składzie pochodzące
z tych budynków
ścieki niebędące ściekami bytowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi, powstałe w związku z prowadzoną działalnością handlową, przemysłową, składową, transportową lub usługową, a także będącą mieszaniną ze
ściekami innego podmiotu, odprowadzane urządzeniami kanalizacyjnymi zakładu.
W załączeniu (do wglądu)
1 Wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS*
2 Dokument potwierdzający NIP, REGON*
3 Dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości
Wyjaśnienie:
oznaczyć właściwe

*

niepotrzebne skreślić

...........................................
Miejscowość, data

……………………………….
Czytelny podpis Wnioskodawcy
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Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
57-220 Ziębice ul. Wałowa nr 51
NIP 8871646063 regon 891336840 KRS 47290

Wniosek
o zawarcie umowy na dostawę wody* i/lub odprowadzanie ścieków*

Informacja
o przetwarzaniu
danych osobowych

1. Zgodnie z Rozporządzeniem 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 danych osobowych Klienta jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Ziębice ul. Wałowa 51. Dane kontaktowe do ZWiK Sp. z o.o.: sekretariat@zwik-ziebice.pl.
2. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane w związku z obowiązkami prawnymi administratora wynikającymi z
potrzeby realizacji przepisów 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.).
3. Dane osobowe Klienta będą przechowywane bezterminowo jako składnik dokumentacji.
4. Dane osobowe Klienta mogą zostać przekazane następującym odbiorcom:
1) współpracującym ze ZWiK dostawcom systemów IT, w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności ich działania;
2) upoważnionym podmiotom na udokumentowany wniosek.
5. Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
6. Klient ma prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych
gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy
ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
7. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne. Jednak niepodanie danych osobowych będzie skutkował brakiem możliwości realizacji przedmiotu złożonego wniosku.
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