WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY
O ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW
dot. umowy zawieranej z konsumentem
………………………………
(miejscowość, dnia)
WNIOSKODAWCA:
Imię i Nazwisko ….……………...………………………………………………………………….……..…………………………………………………...
Adres zamieszkania ………………………………………………………………………………….…………………………….……………………………
Numer ewidencyjny PESEL …………………………………………………………………….…………………………………………….………………
Adres do korespondencji …………………………………………………………………………………………………………………………………….
Tel. kontaktowy ………………………………………………………………… Email: ……….………………………….……………………………...
BOGATYŃSKIE WODOCIĄGI
I OCZYSZCZALNIA S.A.
ul. II Żołnierzy II AWP 20
59-920 Bogatynia
WNIOSEK o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków
dotyczy nieruchomości nr …………… przy ul. ……………………….…….. w ……………………………………………………….………..
nr Księgi Wieczystej …………………………………………………………….………….
Na podstawie art. 6 ust.2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 328 z późn. zm.) oraz § 12 ust 1 Regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania ścieków (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 2006r. Nr 61
poz. 973) wnosimy o zawarcie umowy;

Wnioskodawca oświadcza, że*:
Nieruchomość podłączona jest bezpośrednio do miejskiej sieci wodociągowej:

TAK

NIE

Planowane zużycie wody: ……………………… m3/m-c
Ilość osób na posesji ……………….…………..….…
Stan początkowy wodomierza ………………… m3. Rozliczenie od dnia …………………………………….……..…
Cel poboru wody:
mieszkalne
na cele prowadzenia działalności gospodarczej. Należy podać
rodzaj działalności gospodarczej …………………………………………………………………………………………………………
Posiada własne ujęcie wody:

TAK

NIE

pobór wody w m³ …………..….

Ścieki z nieruchomości odprowadzane są do urządzeń kanalizacyjnych:
bezpośrednio do urządzeń kanalizacyjnych
poprzez instalacje innych użytkowników
budynek nie podłączony do urządzeń kanalizacyjnych – zbiornik bezodpływowy
inny sposób odprowadzania ścieków (podać jaki)………………………………….………….
..…………………………………………………………………………………………………………………………...
Nieruchomość stanowi:
budynek mieszkalny
budynek usługowy

w budowie
działka niezabudowana
inny (podać jaki)……………………………………..

Miejsce lokalizacji wodomierza:
studzienka wodomierzowa

budynek

Dodatkowe informacje: ………………………………………………………….……….……….…………………………………………
...………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ponadto wnioskodawca Oświadcza, że jest:
właścicielem posesji

współwłaścicielem nieruchomości – udział: ……….……
Współwłaściciel nieruchomości dodatkowo oświadcza, że jako
wnioskodawca posiada umocowanie do zawarcia niniejszej
umowy.
zarządcą posesji
dzierżawcą posesji
najemcą posesji
stan prawny nieuregulowany
inne: …………………………………………………………………………….

W załączeniu przedkładam kserokopię:
wypisu z Księgi Wieczystej, lub aktu własności z zamazaniem danych innych niż mowa we wniosku w
przypadku braku przedłożenia wypisu z Księgi Wieczystej,
innego dokumentu potwierdzającego
w przypadku, gdy stan prawny nieruchomości jest
prawo do nieruchomości - ……………………
nieuregulowany wnioskodawca nie jest zobowiązany do
przedkładania załączników,
decyzji o nadaniu lub zmianie adresu
aktualnego pełnomocnictwa do reprezentowania
nieruchomości,
(zawarcia umowy w imieniu wnioskodawcy),
protokół zdawczo –odbiorczy na dzień przejęcia nieruchomości.
Przedłożenie w/w dokumentów następuje w zakresie niezbędnym do zawarcia umowy
Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. (Dz. U. poz. 827 z późn. zm.) przyszły odbiorca usług
najpóźniej w chwili wyrażenia przez niego woli związania się z umową winien zostać poinformowany przez przedsiębiorcę
o informacji konsumenckiej, której treść uzależniona jest od miejsca zawierania umowy:
Miejsce zawierania umowy
A
W lokalu przedsiębiorcy. Siedziba Bogatyńskich Wodociągów
i Oczyszczalni S.A. w dniach roboczych w godz. 7.00-15.00
B
Poza lokalem lub na odległość. Umowa wysyłana korespondencyjnie.

Zaznacz miejsce według wyboru

Wnioskodawca oświadcza, że zapoznał się już
TAK
NIE z przedstawioną przez pracownika BWiO S.A. lub umieszczoną
na stronie internetowej www.bwio.pl właściwą informacją konsumencką odnośnie umowy i świadczenia usług
wodociągowych i/lub kanalizacyjnych.
W przypadku, gdy Wnioskodawca nie zapoznał się z informacją konsumencką taki dokument zostanie niezwłocznie przesłany
do wiadomości wnioskodawcy.

…………………………………………………………………..
(Czytelny podpis wnioskodawcy)
Uwaga: Wniosek wypełniać czytelnie, pismem drukowanym. Wniosek nieprawidłowo, nieczytelnie wypełniony będzie zwracany
Wnioskodawcy celem uzupełnienia.
* Niezbędne zakreślić

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego dalej RODO Spółka

informuję, iż:
1)
2)
3)
4)
5)

6)
7)
8)

Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnia S.A. przy ul. Żołnierzy II AWP 20
w Bogatynia
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Bogatyńskich Wodociągach i Oczyszczalni S.A można uzyskać pod numerem
tel.: +48 503083196 lub e-mail: iodo@bwio.pl;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: cel przetwarzania danych na podstawie : zlecenia usługi (zawarcia umowy)
art. 6 ust. 1 lit. a), b) oraz C) RODO;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz przez okres 10 (dziesięciu lat) lat po jej ustaniu;
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem realizacji umowy. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania
a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie powodem odstąpienia od umowy;
Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (elektroniczny) oraz w formie fizycznej (papierowej);

ZGODA:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a), b) oraz C) RODO ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celu realizacji usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i/lub zbiorowego odprowadzania
ścieków przez Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnię S.A. i oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz iż
zostałam/em poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia.

……………………………………….
Data i podpis

