
ZWiK w Żarowie Sp. z o.o. 
Ul. Słowiańska 16 
58-130 Żarów 
NIP 884-22-66-174 
Tel. 748580610 
E-mail:zwikzarow@pro.onet.pl 
www: zwik.zarow.pl 

WNIOSEK nr 6 
 

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

 
AKTUALIZACJA UMOWY* 

Wypełnia ZWiK: 

Kategoria usług:   Nr obiektu:    Nr kontrahenta:  

 

 

 

WNIOSKODAWCA/ODBIORCA USŁUG:      Żarów, dnia………….…..…………………… 

PEŁNOMOCNIK: 

 

  zaopatrzenia w wodę     odprowadzania ścieków 

do/z nieruchomości położonej w ………………………………… przy ul…………………………………………………nr…………….  
 

działka ew. nr…………..…………………..…nr Księgi Wieczystej…………………………………….………………………..…………… 

 

 przemysł (wpisać rodzaj działalności)………………………………………………………………………………….. 

pozostali w tym: 

 gospodarstwa domowe 

 inni (wpisać rodzaj działalności)…………………………………..…………………………………..………………... 
 

Lokalizacja wodomierza głównego………………………………………………………………………………….……..………………….. 

Miejsce wykonania usługi odprowadzania ścieków: granica nieruchomości*/studzienka na terenie 

nieruchomości* 

Imię i nazwisko / 
 
 

NAZWA FIRMY 

 

Adres do 
korespondencji/ 
ADRES SIEDZIBY 

 

PESEL1 
 

NIP /REGON/KRS 

 

Tel./email1  

Imię i nazwisko/ 
NAZWA 

 

Adres do 
korespondencji: 

 

Nr telefonu 1  

WNIOSKODAWCA ZWRACA SIĘ Z PROŚBĄ O ZAWARCIE UMOWY NA ŚWIADCZENIE USŁUGI: 

GRUPA ODBIORCÓW: 

 

mailto:zwikzarow@pro.onet.pl


DANE DOTYCHCZASOWEGO ODBIORCY USŁUG: 

(wypełnić w przypadku nabycia tytułu prawnego  

do nieruchomości z rynku wtórnego) 

NR KONTRAHENTA 

 

 

WSKAZANIA WODOMIERZY NA DZIEŃ PRZEJĘCIA NIERUCHOMOSCI: 

 

• wodomierz główny….……………….......m3 nr wodomierza …………………………………..data odczytu………………………… 

 

• wodomierz ogrodowy….………………...m3 nr wodomierza …………………………………..data odczytu………………………… 

W przypadku zmiany Odbiorcy Usług (kupno, sprzedaż, najem, dzierżawa itp.) bez protokołu zdawczo- 

odbiorczego należy wpisać kontynuacja rozliczeń-………………………………………………………………………. 

ZAŁĄCZNIKI: 

1.Oświadczenie określające tytuł prawny do nieruchomości. 

2.Pełnomocnictwo do działania przy wykonaniu czynności formalno-prawnych w tym zaciągania zobowiązań 

finansowych. 

3. Protokół zdawczo-odbiorczy ze stanami wodomierzy na dzień przejęcia nieruchomości. 

4. Kopia wyników badania wody z przyłącza wodociągowego dot. tylko nowych obiektów przyłączonych do sieci. 

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY/ PEŁNOMOCNIKA 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku w celu  zawarcia  umowy o 

zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000) oraz zgodnie 

klauzulą informacyjną załączoną do niniejszego wniosku.  

Data…….……………………               Czytelny podpis …………………………….…………………. 

 

1) dane nieobowiązkowe        *) niepotrzebne skreślić 

Klauzula informacyjna administratora danych osobowych: 

Administratorem danych osobowych jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie Sp. z o.o.. (dalej: ZWiK) z siedzibą  

w  Żarowie , 58-130  ul. Słowiańska 16. Wnioskodawca może kontaktować się listownie na adres Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie 

Sp. z o.o., ul. Słowiańska 16, 58-130 Żarów ;mailowo na adres: zwikzarow@pro.onet.pl, telefonicznie pod numerem 748580610. 

Dane osobowe będą przetwarzane celem podjęcia działań niezbędnych do zawarcia umowy.  

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest niniejszy wniosek o określenie warunków przyłączenia (Art. 6 ust. 1 lit. b) 

RODO). Dane osobowe Odbiorcy usług, ZWiK może przekazywać:  

• osobom upoważnionym przez ZWIK –pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje 

obowiązki,  

• podmiotom przetwarzającym - którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych, 

• innym odbiorcom – np. kurierom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym, obowiązujących przepisów mogą 

żądać przekazania danych. 

Wnioskodawca ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 

oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Wnioskodawca na prawo wnieść skargę 

do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Imię i nazwisko / 
 

NAZWA FIRMY 

 

Adres do 
korespondencji/ 

ADRES SIEDZIBY 

 

PESEL1 
NIP /REGON/KRS 

 

Tel./email1  


