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WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY
WNIOSKODAWCA:
Imię i nazwisko / Nazwa firmy

PESEL

Imię i nazwisko / Nazwa firmy cd.

PESEL

NIP (wypełnia firma)

osoba fizyczna

podanie numeru PESEL dotyczy osób fizycznych, w tym prowadzących
działalność gospodarczą jednoosobową lub w formie spółki cywilnej

numer KRS (wypełnia firma)

przedsiębiorca

inne: ……………………………………………

ADRES ZAMIESZKANIA / SIEDZIBY FIRMY*:
_
Miejscowość

Kod pocztowy

Ulica

Nr posesji / lokalu

Ulica

Nr posesji / lokalu

ADRES DO KORESPONDENCJI: (wypełnić, jeśli jest inny niż powyżej)
Imię i nazwisko / Nazwa firmy

_
Miejscowość

Kod pocztowy

DANE KONTAKTOWE:
Telefon

E-mail (kontaktowy)

Wyrażam zgodę na przysyłanie faktur w formie elektronicznej na adres
e-mail i jednocześnie rezygnuję z otrzymywania faktur w formie papierowej.
E-mail (dla faktur VAT)

PRZEDMIOT ZAWARCIA UMOWY:
dostawa wody i odprowadzanie ścieków

dostawa wody

odprowadzanie ścieków

ADRES ŚWIADCZENIA USŁUG:
Miejscowość

Nr działki / posesji / lokalu

Ulica

POWÓD ZAWARCIA UMOWY:
pierwsza umowa

zmiana odbiorcy

aktualizacja umowy

podłączenie się do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej

STAN WODOMIERZA(Y) NA DZIEŃ PRZEKAZANIA NIERUCHOMOŚCI / PODŁĄCZENIA DO KANALIZACJI*:
data odczytu

stan wodomierza

nr wodomierza

data odczytu

stan wodomierza

nr wodomierza

OŚWIADCZAM, ŻE:
Posiadam tytuł prawny do ww. Nieruchomości / lokalu:
(wpisać nr aktu prawnego / nr księgi wieczystej / umowę
najmu / dzierżawy / użyczenia / uchwałę Wspólnoty Mieszkaniowej)
Korzystam z nieruchomości o nieuregulowanym statusie
prawnym (opisać z czego wynika):

* niepotrzebne skreślić

WODA BĘDZIE POBIERANA NA NASTĘPUJĄCE CELE:
socjalno-bytowe

ogrodowe

budowlane

produkcyjne

inne ………………………………………………….

SPOSÓB POBORU WODY:
sieć wodociągowa

ujęcie własne

sieć wodociągowa i ujęcie własne

zbiornik bezodpływowy

przydomowa oczyszczalnia ścieków

SPOSÓB ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW:
sieć kanalizacyjna

RODZAJ ODPROWADZANYCH ŚCIEKOW:
ścieki bytowe (gospodarstwa domowe)
ścieki przemysłowe (przedsiębiorstwa):
na adresie prowadzona jest działaność w zakresie

DATA I PODPIS WNIOSKODAWCY:
Potwierdzam, że zamieszczone powyżej dane są zgodne ze stanem faktycznym na dzień złożenia wniosku.
Zgodnie z art. 13 i 14 RODO informujemy, że Administratorem danych osobowych wskazanych we wniosku jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie, z siedzibą przy ul. Golisza 10,
71-682 Szczecin. Dane osobowe będą wykorzystane w celu zawarcia i realizacji umowy na dostawę wody oraz odprowadzanie ścieków, oraz w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b, c, f, RODO. Podanie danych
osobowych jest wymogiem do wykonania obowiązków Administratora. Ich niepodanie spowoduje brak możliwości skorzystania z usług Administratora. Klauzula informacyjna i szczegóły dot. RODO
dostępne są na stronie internetowej https://zwik.szczecin.pl/zwik/rodo

…………………………

.……………………………………

data złożenia wniosku

czytelny podpis, pieczęć firmowa

Załączniki do wniosku (załączyć właściwe):
1. Akt własności/odpis z księgi wieczystej/umowa najmu/dzierżawy/postanowienie sądu
2. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wydruk wpisu z rejestru CEiDG
3. Aktualny Wypis Krajowego Rejestru Sądowego
4. Umowa spółki cywilnej
5. Uchwała/Umowa/Akt Notarialny o powierzeniu zarządzania/administrowania Wspólnotą Mieszkaniową
6. Pełnomocnictwo

