
WNIOSKODAWCA:                                                              

                                                                                               Myszków, dn .................................

….......................................................................
                                      imię i nazwisko 

….......................................................................
                            adres do korespondencji

….......................................................................
                               nr  PESEL lub NIP*

….......................................................................
                               telefon kontaktowy

(1)

Proszę o zawarcie umowy na dostawę wody i / lub odbiór ścieków* w związku z:

q wykonaniem przyłączenia,  q nabyciem prawa własności,  q inne: ….....................................................

q przejęciem w użytkowanie (3)na czas: nieokreślony / określony do* ….........................................................

do nieruchomości / lokalu* przy ul. .......................................................................................... w Myszkowie

Poprzednim właścicielem / płatnikiem był(a) *: ……………......................…………………….......…

Oświadczam że  na dzień złożenia niniejszego wniosku  wskazanie wodomierza wynosi .......................  m3

jednocześnie wyrażam zgodę na dokonywanie rozliczeń za świadczone usługi do czasu zawarcia umowy.

Dokument stwierdzający prawo dysponowania nieruchomością(2) :......................................................................

Na przedmiotowej nieruchomości w ramach prowadzonej działalności woda będzie pobierana  na cele

związane z:(4 ) (patrz na odwrocie – wpisać wiodącą działalność - oznaczenie literowe): …..................................

Czy charakter prowadzonej działalności wymaga uzyskania pozwolenia wodno prawnego: qTAK ; qNIE

Oświadczam, że dane podane w niniejszym wniosku są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym. Jednocześnie przyjmuję do
wiadomości, że złożenie oświadczenia niezgodnego z prawdą może spowodować odpowiedzialność przewidzianą w przepisach
obowiązującego prawa w tym również unieważnienie umowy.

Przyjmuje do wiadomości, że: 
zgodnie z art. 13. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016):
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 42-300 Myszków przy
ul. Okrzei 140, NIP: 577-17-76-416, REGON: 151514584, tel: 034/313-20-11, email: sekretariat@zwikmyszkow.pl 
2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych można uzyskać pisząc na adres Zakładu lub e-mail: bok@zwik-myszkow.pl,
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu sporządzenia i realizacji umowy – podst. prawna art.6 ust.1 lit.b oraz lit.c ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r., oraz w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń za świadczone usługi,
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania takich danych w oparciu o przepisy obowiązującego prawa, tj.:
dostawcy systemów IT,  z  którymi  współpracuje  Administrator,   podmioty prowadzące  działalność  pocztową  lub  kurierską  w celu  dostarczenia  korespondencji,
podmioty wymieniające wodomierze na zlecenie Administratora oraz upoważnione z mocy prawa podmioty na podstawie poprawnie udokumentowanego wniosku 
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy natomiast po tym okresie -  w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora
danych osobowych w tym okres ewentualnego dochodzenia roszczeń wynikających z umowy 
6. posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych ich sprostowania, usunięcia, sprzeciwu lub ograniczenia przetwarzania
7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych
8. podanie danych osobowych jest  w zakresie imienia i nazwiska, numeru PESEL oraz adresu zamieszkania lub do korespondencji jest dobrowolne, przy czym jest
również warunkiem rozpatrzenia niniejszego Wniosku - niepodanie danych uniemożliwa przygotowanie umowy, a zatem również jej późniejszą realizację związaną ze
świadczeniem usługi

Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji usług zgodnie z art.6 ust.1 lit.a w/w rozporządzenia.

Załączniki: ..........................................................................................…   

 .............................................................................
      (czytelny podpis/pieczęć wnioskodawcy)

*) niepotrzebne skreślić

1) podanie nr telefonu jest dobrowolne ma na celu usprawnienie kontaktu z klientem
2) proszę określić słownie rodzaj dokumentu np. akt notarialny, umowa najmu, itp. (tych dokumentów do wniosku proszę nie dołączać )
3) wnioskodawca oświadcza, że posiada zgodę właściciela nieruchomości/lokalu* na zawarcie z nim umowy o której mowa w niniejszym wniosku
4) informacja wymagana zgodnie z art. 274  ustawy Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017  (Dz.U.2018.0.2268)                                          Strona 1/2

BO/031/19V1Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Okrzei 140, 42-300 Myszków

Wniosek o zawarcie umowy na: dostawę wody i / lub odbiór ścieków
(dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą)



Informacja Działu Obsługi Klienta

INFORMACJE DODATKOWE

Regulamin oraz cennik świadczonych przez ZWiK Sp z o.o. usług oraz pełna klauzula informacyjna dot. ochrony danych osobowych z którymi
należy  się  zapoznać  dostępne  są  w  siedzibie  Spółki  przy  ul.  Okrzei  140  w  Myszkowie  lub  na  stronie  internetowej  pod  adresem:
www.zwik-myszkow.pl w zakładce dla klienta.

W przypadku zawarcia w formie korespondencyjnej umowy będącej przedmiotem niniejszego wniosku, posiada Pan/Pani/Państwo prawo do
odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za
niezawartą (podst. prawna  Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz.U. 2014 poz. 827).
  ZWiK Sp. z o.o. w Myszkowie informuje, że w przypadku odmowy zawarcia umowy na podstawie art. 27e ust.1 pkt 1) ustawy z dnia 7 czerwca
2001 r.  o zbiorowym zaopatrzeniu  w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz, U. z 2017. poz. 328  z późn. zm.), odbiorcy usług przysługuje
prawo do złożenia wniosku o rozstrzygniecie sporu do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie w Gliwicach.

INFORMACJA O PRZEZNACZENIU POBIERANEJ WODY ZGODNIE Z ZAPISAMI PRAWA WODNEGO
podstawa prawna art. 274  ustawy Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017  (Dz.U.2018.0.2268)

Informujemy,  że  zgodnie  z  regulacjami  Prawa  Wodnego  ZWiK  Sp.  z  o.o.  zobowiązany  jest  określić  na  jakie  cele
pobierana jest woda dostarczana podmiotom gospodarczym celem określenia stawek opłat za usługi wodne za pobór wód.
Cele zostały określone w ustawie oznaczeniami od A do ZJ.

A) do celów wydobywania węgla
kamiennego i węgla brunatnego
(lignitu):

K) do celów produkcji chemikaliów i
wyrobów chemicznych:

U) do celów produkcji innego sprzętu
transportowego:

ZE) do celów robót związanych z
budową obiektów inżynierii lądowej i
wodnej:

B) do celów pozostałego górnictwa i
wydobywania:

L) do celów produkcji podstawowych
substancji farmaceutycznych oraz
leków  i pozostałych wyrobów
farmaceutycznych:

V) do celów produkcji mebli: ZF) do celów robót budowlanych
specjalistycznych:

C) do celów produkcji artykułów
spożywczych:

M) do celów produkcji wyrobów z
gumy i tworzyw sztucznych:

W) do celów produkcji wyrobów
tytoniowych, poligrafii i reprodukcji
zapisanych nośników informacji,
produkcji innych wyrobów, naprawy,
konserwacji i instalowania maszyn i
urządzeń:

ZG) do celów handlu hurtowego i
detalicznego, naprawy pojazdów
samochodowych, włączając motocykle:

D) do celów produkcji napojów:, N) do celów produkcji wyrobów z
pozostałych mineralnych surowców
niemetalicznych:

X) do celów wytwarzania i
zaopatrywania w energię elektryczną,
gaz, parę wodną, gorącą wodę i
powietrze do układów
klimatyzacyjnych:

ZH) do celów administracji publicznej i
obrony narodowej, obowiązkowego
zabezpieczenia społecznego:

E) do celów produkcji wyrobów
tekstylnych:

O) do celów produkcji metali: Y) do celów zapewnienia
funkcjonowania systemów chłodzenia
elektrowni i elektrociepłowni dla
instalacji posiadających w dniu wejścia
w życie ustawy ważne pozwolenia
wodnoprawne albo pozwolenia
zintegrowane

ZI) do celów opieki zdrowotnej i
pomocy społecznej:

F) do celów produkcji odzieży: P) do celów produkcji metalowych
wyrobów gotowych, z wyłączeniem
maszyn i urządzeń:

Z) do celów zapewnienia
funkcjonowania systemów chłodzenia
elektrowni i elektrociepłowni dla
instalacji, które po dniu wejścia w życie
ustawy uzyskały pozwolenia
wodnoprawne albo pozwolenia
zintegrowane:

ZJ) do innych celów niż
wymienione w lit. a–zi,
określonych w Polskiej
Klasyfikacji Działalności

G) do celów produkcji skór i wyrobów
ze skór wyprawionych:

Q) do celów produkcji komputerów
oraz wyrobów elektronicznych i
optycznych:

ZA) do celów poboru, uzdatniania i
dostarczania wody:

H) do celów produkcji wyrobów z
drewna oraz korka, z wyłączeniem
mebli, oraz do celów produkcji
wyrobów ze słomy i materiałów
używanych do wyplatania:

R) do celów produkcji urządzeń
elektrycznych:

ZB do celów odprowadzania i
oczyszczania ścieków:

I) do celów produkcji papieru i
wyrobów z papieru:

S) do celów produkcji innych maszyn i
urządzeń:

ZC) do celów działalności związanej ze
zbieraniem, przetwarzaniem
i unieszkodliwianiem odpadów oraz do
celu odzysku surowców:

J) do celów wytwarzania i
przetwarzania koksu i produktów
rafinacji ropy naftowej:

T) do celów produkcji pojazdów
samochodowych oraz przyczep i
naczep, z wyłączeniem motocykli:

ZD) do celów robót budowlanych
związanych ze wznoszeniem
budynków:

                                                                                                                               

 ID Posesji: __ __ __ __ __ __                                                                                                    Rozrachunki:.......................
                                               

 Uwagi: …...............................................................................................................................................................
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