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Oborniki, dnia           NR BOK: 2021/__ __/ __ __ __ 

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

CZĘŚĆ A – DANE WNIOSKODAWCY:     NABYWCA:   

Wnoszę o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków dla nieruchomości zlokalizowanej przy ul.  

 nr /  w                       

Nazwisko i imię lub dokładna nazwa: 

 

 

 
PESEL/KRS Seria i nr dokumentu tożsamości    

NIP    telefon  

Adres do korespondencji (jeśli jest inny niż powyżej) : 
nazwisko i imię lub nazwa 

  kod pocztowy                        miejscowość                                                     ulica                                                              

CZĘŚĆ B – ZAKRES UMOWY – zaznaczyć rodzaj usługi: 

Zaopatrzenie w wodę z sieci PWIK:       TAK /  NIE         

Przeznaczenie wody:  gosp. dom.,    budowy,    socjalne,   produkcyjne,   handlowe,  usługowe. 

Odprowadzanie ścieków do sieci PWIK:    TAK /        NIE  

 przy poborze wody z sieci PWIK:      TAK /        NIE  

 przy własnym ujęciu wody:      TAK /       NIE,  

z rozliczaniem ilości ścieków na podstawie:  

 wskazań wodomierza dodatkowego(własne ujęcie wody)        TAK /        NIE, 

 wskazań wodomierza głównego (ilość ścieków = ilość pobranej wody z sieci PWIK)        TAK /        NIE, 

 wskazań wodomierza głównego z uwzględnieniem wody bezpowrotnie zużytej (podlicznik)       TAK /        NIE, 

Rodzaj odprowadzanych ścieków: 

      ścieki bytowe (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 komunalne 
(ścieki bytowe lub mieszanina ścieków bytowych ze ściekami przemysłowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi,   

odprowadzane urządzeniami służącymi do realizacji zadań własnych gminy w zakresie kanalizacji i oczyszczania ścieków 
komunalnych ) 

      ścieki przemysłowe  
(ścieki, niebędące ściekami bytowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi, powstałe w związku z prowadzoną przez   

zakład działalnością handlową, przemysłową, składową, transportową lub usługową, a także będące ich mieszaniną ze 
ściekami innego podmiotu, odprowadzane urządzeniami kanalizacyjnymi tego zakładu) 

CZĘŚĆ C – DANE PRZEKAZUJĄCEGO:     NABYWCA:   

Nazwisko i imię lub dokładna nazwa:  

 

 
PESEL/KRS     Seria i nr dokumentu tożsamości     

NIP     telefon  

Adres do korespondencji: 
                                                                                                                                    

CZĘŚĆ D – DANE WODOMIERZA/Y: nr wodomierza                  stan                    

CZĘŚĆ E – OŚWIADCENIA I DOKUMENTY: 

Tytuł prawny do nieruchomości:        właściciel,        najemca, inny  
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1. Wnioskodawca i przekazujący oświadczają, że: 

 działa za zgodą i wiedzą współwłaścicieli, 

 podane dane są zgodne ze stanem faktycznym na dzień złożenia wniosku w PWiK w Obornikach Sp. z o.o., 

 wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb ewidencyjnych zgodnie z Ustawą z dnia       

o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U 2015. poz. 2135) 

2. Wymagane dokumenty do zawarcia umowy: 

 dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości (do wglądu), 

 pełnomocnictwo (jeżeli umowę zawiera przedstawiciel właściciela lub większości współwłaścicieli), 

podpis przekazującego      podpis wnioskodawcy  
_____________________________________________________________________________________ 

CZĘŚĆ F – WYPEŁNIA PWIK W OBORNIKACH SP. Z O.O.   podpis przyjmującego wniosek  

Przekazujący odbiorca nr: __ __ __ __ __ __ Zadłużenie:  

Przekazujący nr umowy:       Data:                                    Nr punktu __ __ __ __ __ 

Wnioskodawca odbiorca nr: __ __ __ __ __ __ Nr punktu __ __ __ __ __ 

Wnioskodawca nr umowy:      Data:  

 
  
DZ                   DATA   PODPIS                                                               BOK                 DATA    PODPIS 
CZĘŚĆ G – KLAUZULA INFORMACYJNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W PWiK W OBORNIKACH 
SP. Z O.O. – ZAWARCIE UMOWY O ZAOPATRZENIE W WODĘ I/LUB ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 (zwanym dalej Rozporządzenie RODO), informuję, iż: 

1.Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o. 
(PWiK w Obornikach Sp. z o.o.) reprezentowana przez Prezesa Zarządu z siedzibą w Obornikach przy ul. Staszica 41A, 
64-600 Oborniki, e-mail: sekretariat@pwik-oborniki.pl  
2.W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, 
e-mail: iod@pwik-oborniki.pl  
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu podjęcia działań niezbędnych do zawarcia i realizacji umowy o 
zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków celem realizacji usług świadczonych przez (PWiK w Obornikach Sp. z 
o.o.) na podstawie art. (6 ust. 1 lit. b RODO) oraz dla celów archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. (c, f) RODO)  
4. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji usług związanych z dostarczaniem 
wody i/lub odbiorem ścieków a także przez czas związany z wygaśnięciem wzajemnych roszczeń związanych z jego 
realizacją oraz przez czas wynikający z obowiązujących przepisów prawa m.in. przepisami podatkowymi, 
sprawozdawczości finansowej. Następnie wniosek, wraz z dokumentami wytworzonymi na potrzeby jego realizacji, będzie 
przechowywany w archiwum (PWiK w Obornikach Sp. z o.o.).  
5. Odbiorcami danych osobowych są podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie (PWiK w Obornikach Sp. z 
o.o.), podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy informatyczne, a także inne podmioty świadczące usługi 
związane z bieżącą działalnością Administratora. Przekazanie danych następuje wyłącznie na mocy stosownych umów 
powierzenia przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe mogą również być udostępnione podmiotom uprawnionym 
na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora.  
6. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia 
skargi gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO Skargę należy wnieść do organu 
nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji wniosku.  
8. Z pełną treścią obowiązku informacyjnego na temat przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez PWiK 
w Obornikach Sp. z o.o. można się zapoznać na stronie https://www.pwik-oborniki.pl w zakładce polityka prywatności.                                                                  
 
 
   ………………………………………………….  
   podpis osoby składającej wniosek 


