Wodociągi i Kanalizacja Turawa Sp. z o.o.
ul. Opolska 43
46-045 Turawa
NIP: 991-042-23-52
Wniosek o zawarcie umowy

Tel. +48 (77) 4404444,
+48 (77) 4027089,
www.wik.turawa.pl
sekretariat@wik.turawa.pl

Turawa, dnia

o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków
CZĘŚĆ A – Dane odbiorcy
Nazwisko i imię/
Nazwa firmy
PESEL

NIP

REGON

Telefon
(nieobowiązkowe)

E-mail
(nieobowiązkowe)

A.1 Adres zamieszkania/ siedziby firmy:
Ulica

Nr

Kod

Miejscowość

A2. Adres do korespondencji:

jak wyżej

inny:

Nazwisko i imię/
Nazwa firmy

Ulica

Nr

Kod

Miejscowość

A3. Adres przyłącza:
Ulica

Nr

Nr działki
Kod

Miejscowość

CZĘŚĆ B – Zakres umowy
1. Dostawa wody z sieci gminnej:
2. Odbiór ścieków:

tak

tak

nie

nie, rodzaj kanalizacji:

grawitacyjna

ciśnieniowa

3. Zużycie wody na cele: według oświadczenia (załącznik do wniosku)
4. Rodzaj odprowadzanych ścieków:

bytowe

przemysłowe

CZĘŚĆ C – Stan nieruchomości
Nieruchomość została:
1. Podłączona do sieci wodociągowej nowym przyłączem:

tak

nie, data………………………

2. Podłączona do sieci kanalizacyjnej nowym przyłączem:

tak

nie, data………………………

3. Posiada własne ujęcie wody, hydrofor:

tak

nie
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W przypadku podłączenia wody z własnego ujęcia do nieruchomości proszę podać czy posiada
zainstalowany antyskażeniowy zawór zwrotny zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami
tak

nie

CZĘŚĆ D – Sposób rozliczenia
D1. Sposób rozliczania ilości odprowadzanych ścieków:
1. Według wskazań wodomierza głównego / ilość ścieków równa ilości pobranej wody

tak

nie

2. Według wskazań wodomierza głównego z uwzględnieniem wody bezpowrotnie zużytej ustalonej
na podstawie wodomierza dodatkowego w układzie szeregowym (podlicznik)
3. Według wskazań urządzenia pomiarowego /ścieki/

tak

tak

nie

nie

Uwaga! Zgodnie z przepisami rozliczanie za zrzut ścieków do kanalizacji (w tym także korzystanie
z własnych ujęć wody tj. studnie, hydrofory) musi być dokonywane na podstawie wodomierza lub
urządzenia pomiarowego, zamontowanego w studni rewizyjnej na przykanaliku. Obowiązek
zainstalowania wodomierza głównego na przyłączu spoczywa na dostawcy wody, natomiast
urządzenia pomiarowego spoczywa na odbiorcy usług (Dz.U.NR 72 z dnia 13.07.2001r. poz.747 art.15
pkt. 3 oraz art. 27 pkt. 4)
D2. Opomiarowanie przyłącza
WODOMIERZ GŁÓWNY NR

Miejsce zainstalowania

Średnica

3

Stan wodomierza [m ]

Data odczytu

D3. Bezpowrotne zużycie wody – montaż i eksploatacja wodomierza przez Odbiorcę usług na
własny koszt (odpłatne plombowanie)
WODOMIERZ DODATKOWY NR

Miejsce zainstalowania

Średnica

3

Stan wodomierza [m ]

Data odczytu

Data ostatniej legalizacji

CZĘŚĆ E – Oświadczenia i wymagane dokumenty:
1. Oświadczenie o tytule prawnym/korzystania z nieruchomości

Powołując się na:
Księgę wieczystą nr KW ..……………………………………………………………….….………………………….…….,
Wypis z rejestru gruntów z dnia …………..…………………………………….…….………………………………..,
Umowę kupna-sprzedaży z dnia ………..……………………………………..…….…………………….…………..,
Umowę dzierżawy /najmu/użyczenia nr ….…………………….…. z dnia ……….……………………………,
Uchwałę Wspólnoty Mieszkaniowej z dnia ……………………………….…………………………….……..…..,
Inne………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Oświadczam, że posiadam następujący tytuł prawny do w/w nieruchomości :
właściciel

współwłaściciel

posiadacz samoistny nieruchomości
budowlanego

współwłaściciel łączny
dzierżawca

użytkownik wieczysty

najemca

zarządca nieruchomości wspólnej

użytkownik obiektu

korzystam z

nieruchomości

o nieuregulowanym stanie prawnym

Legitymuję się ………..…………………….…………... nr …………………………………………………………………. wydanym
przez ………………………………………………………………………………….……… w dniu ……………………………………..…….
Czytelny podpis ……………………………………………………………………………………………………………………….………….
(wypełnić w przypadku współwłaściciela łącznego:)
Legitymuję się ………..…………………….…………... nr …………………………………………………………………. wydanym
przez ………………………………………………………………………………….……… w dniu ……………………………………..…….
Czytelny podpis ……………………………………………………………………………………………………………………….………….
Potwierdzenie tytułu prawnego (wypełnia pracownik WiK Turawa Sp. z o.o.)
Potwierdzam stan opisany w pkt 1 na podstawie …………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………
podpis

2. Z powyższego przyłącza korzystać będzie ………..... osób.
3. Ilość miejsc noclegowych ………….… (dotyczy campingu/ domku letniskowego)
4. Podane wyżej dane są zgodne ze stanem faktycznym na dzień złożenia wniosku.
Data i podpis wnioskodawcy
…………………………………………………….
CZĘŚĆ F – Klauzula informacyjna:
1. Niniejszy wniosek stanowi podstawę do sporządzenia przedmiotowej umowy.
2. Umowa zostanie sporządzona w ciągu 30 dni od złożenia kompletnego wniosku.
3. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków
oraz obowiązującą taryfą za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków i przyjmuję do
wiadomości i stosowania [ obowiązująca taryfa i regulamin są dostępne w Biurze Obsługi Klienta oraz na stronie
internetowej www.wik.turawa.pl ].
Administratorem danych osobowych jest WiK Turawa Sp. z o.o. (dalej: WiK Turawa) z siedzibą w Turawie,
ul. Opolska 43.
Wnioskodawca może kontaktować się listownie na adres: 46-045 Turawa, ul. Opolska 43, mailowo na adres:
sekretariat@wik.turawa.pl, telefonicznie pod numerem: 77 440 44 44, 77 402 70 89 lub z powołanym przez nas
inspektorem ochrony danych: iod@wik.turawa.pl. Dane osobowe będziemy przetwarzać w celu wykonania
umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zawarta z nami umowa o zaopatrzenie w wodę lub
odprowadzanie ścieków (Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
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Dane osobowe Odbiorcy usług, WiK Turawa może przekazywać:
- osobom upoważnionym przez WiK Turawa –pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do
danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
- podmiotom przetwarzającym - którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych,
- innym odbiorcom – np. kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym, którzy wg obowiązujących przepisów
mogą żądać przekazania danych.
Dane osobowe będziemy przetwarzać w okresie wykonywania umowy o zaopatrzenie w wodę lub
odprowadzenie ścieków. Odbiorcy usług mają 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.
Odbiorca usług na prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
4. Oświadczam, że zapoznałem/am się z informacją Administratora Danych Osobowych zgodnie z art. 12 i 13
oraz motywem 60 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 strona 1) [informacja Administratora Danych Osobowych jest dostępna w Biurze
Obsługi Klienta oraz na stronie internetowej www.wik.turawa.pl ].
5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę Wodociągi i Kanalizacja Turawa
w Turawie, ul. Opolska 43, 46-045 Turawa w zakresie niezbędnym do zawarcia umowy na dostawę wody
i odprowadzanie ścieków oraz dokonywania rozliczeń z tego tytułu (Dz. U. z 2002 Nr 101 poz. 926).
6. Informacje telefoniczne będą udzielane wyłącznie po podaniu kodu kontrahenta.
Uwaga:

WiK Turawa Sp. z o.o. w Turawie zastrzega sobie możliwość weryfikacji stanu faktycznego

deklarowanego przez wnioskodawcę we wniosku oraz sankcji wynikających z Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 07 czerwca 2001 (Dz.U.Nr 72 poz. 747 z późniejszymi
zmianami).

Data i podpis wnioskodawcy
…………………………………………………….
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