WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O ZAOPATRZENIE W WODĘ
I/LUB ODBIÓR ŚCIEKÓW
Krzeszowice dn. ……………......................
DANE WNIOSKODAWCY:

..............................................................................
Imię, Nazwisko

...............................................................................
Ulica (adres zameldowania)

...............................................................................
Miejscowość (adres zameldowania)

...............................................................................
ADRES DO KORESPONDENCJI (Ulica, kod pocztowy, miejscowość)

...............................................................................
e-mail: ………………………………………
PESEL: .....................................................
NR TEL. ....................................................
1. Zwracam się z prośbą o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków do obiektu
w miejscowości: …………….……………………………………ul……………………………………nr……….…..., nr działki ……………..
2. Zaopatrzenie w wodę przedmiotowej posesji odbywa się:

□ z sieci wodociągowej
□ z ujęcia własnego
□ z sieci wodociągowej oraz z ujęcia własnego (studnia - hydrofor)
a) studnia wyposażona jest w zawór antyskażeniowy □
b) studnia bez zaworu antyskażeniowego □ zobowiązuję/my

się zainstalowad zawór antyskażeniowy

do dnia:…………...........
c) studnia jest nieczynna
3. Ścieki odprowadzane są:

□

□ brak odprowadzania ścieków – działka
□ do zbiornika bezodpływowego – szamba
□ bezpośrednio do sieci kanalizacyjnej:
a) □ zaopatrzenie w wodę odbywa się z sieci wodociągowej

– podstawą do ustalania ilości odprowadzonych

ścieków jest ilośd ścieków równa ilości pobranej wody,

b)

□

c)

□

zaopatrzenie w wodę odbywa się z ujęcia własnego - podstawą do ustalania ilości odprowadzonych ścieków
są przeciętne normy zużycia wody,
zaopatrzenie w wodę odbywa się z sieci wodociągowej oraz z ujęcia własnego (studnia – hydrofor) –
podstawą do ustalania ilości odprowadzonych ścieków jest wskazanie urządzenia pomiarowego zamontowanego
na koszt odbiorcy w miejscu wskazanym przez Spółkę na przyłączu kanalizacyjnym lub przeciętne normy zużycia
wody.
4. Rodzaj odprowadzanych ścieków:

□

□

bytowe
komunalne (bytowe + przemysłowe)
5. Wody opadowe odprowadzane są:

□

do sieci kanalizacyjnej
6. Budynek jest:

□ zamieszkały

□ nie zamieszkały

□ przemysłowe

□ po terenie własnym
□ w budowie

□ działka niezabudowana

7. Deklarowana ilośd osób zamieszkałych w budynku………
8. Liczba stałych pracowników (w przypadku budynków mieszkalno-usługowych i usługowych)……………..
9. Miejsce lokalizacji wodomierza:

□ studzienka wodomierzowa

□ budynek

10. Oświadczam, że przejmuję budynek:

□ ze stanem licznika w dniu przekazania budynku ………………… (potwierdzid protokołem zdawczo – odbiorczym)
□ z ciągłością stanu licznika
11. Do wniosku dołączam następujące dokumenty:

□ odpis z księgi wieczystej nr…………………………………………….
□ upoważnienie współwłaścicieli w przypadku współwłasności budynku
□ protokół zdawczo – odbiorczy potwierdzający stan przekazania podpisany przez osobę zdającą i odbierającą
□ inne:………………………………………………………….........................................................................................
12. Zobowiązuję się do niezwłocznego, pisemnego zawiadomienia Spółki Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice o:
a) zmianach własnościowych nieruchomości lub o zmianach osób korzystających z lokali,
b) zmianach technicznych w instalacji wewnętrznej, które mogą mied wpływ na jakośd usług świadczonych
przez przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne,
c) zamiarze zmiany przeznaczenia pomieszczenia, w którym zamontowany jest wodomierz główny,
d) stwierdzeniu zerwania plomb wodomierza głównego, jego osłon, niesprawności wodomierza głównego
lub jego kradzieży,
e) stwierdzeniu zerwania plomb urządzenia pomiarowego lub jego niesprawności,
f) zmianie ilości i przeznaczenia pobieranej wody oraz o zmianie ilości i składu odprowadzanych ścieków,
g) zmianie ilości osób zamieszkujących/zatrudnionych,
h) zmianach przeznaczenia lokali mających wpływ na treśd umowy,
i) innych okolicznościach mających wpływ na treśd umowy.
13. Oświadczam, że zapoznałem się z obowiązującym Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie
gminy Krzeszowice oraz obowiązującymi cenami.
14. Działam za zgodą i wiedzą współwłaścicieli a podane dane są zgodne ze stanem faktycznym na dzieo złożenia wniosku.
15. UWAGA: Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Spółka z o.o. zastrzega sobie możliwośd weryfikacji stanu faktycznego
deklarowanego przez Wnioskodawcę we wniosku oraz zastosowania sankcji wynikających z ustawy z dnia 7 czerwca
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
16. Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Spółka z o.o. wskazuje, że zgodnie z art. 8 ustawy o prawach konsumenta,
informacja konsumencka dostępna jest w Biurze Obsługi Klienta lub na stronie www.wikkrzeszowice.pl
Dokumenty wymagane do zawarcia umowy – odbiorca indywidualny:
1. Wniosek o zawarcie umowy.
2. Dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości (do wglądu).
3. Protokół zdawczo-odbiorczy ze stanem wodomierza.
4. Upoważnienie współwłaścicieli.

UWAGA:
1. Wniosek należy wypełnić czytelnie. Wniosek nieczytelny, nieprawidłowo wypełniony lub niekompletny
(brak wymaganych załączników) będzie zwrócony wnioskodawcy, celem uzupełnienia.
□ wypełnić odpowiednie pola
Informacja konsumencka dostępna jest w Biurze Obsługi Klienta lub na stronie www.wikkrzeszowice.pl.
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) informuje się, iż:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Spółka z o.o.,
kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych – abi@wikkrzeszowice.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków,
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych,
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu ustania przewarzania w celach realizacji usług i archiwalnych,
posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Czytelny podpis wnioskodawcy:

…………………………………………………….

