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WODOCIĄGI KĘPIŃSKIE
Sp. z o.o.
63-600 Kępno, ul. Wrocławska 28
WNIOSEK
O ZAWARCIE UMOWY O ZAOPATRZENIE W WODĘ i/lub ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW*
Z OSOBAMI KORZYSTAJACYMI Z LOKALI
Miejscowość ……………………………………......... Data ……………………………………………………………
WNIOSKODAWCA – INWESTOR
Nazwisko i Imię lub nazwa: …………………………………………………………………………………………………….
Adres do korespondencji: ………………………………………………………………………………………………………
Telefon/e-mail:….……………………………………………………………………………………………………………………
PESEL/NIP: ……………………………………………………………………………………………………………………………..
PEŁNOMOCNIK:
Nazwisko i Imię lub nazwa: …………………………………………………………………………………………………….
Adres do korespondencji:……………………………………………………………………………………………………….
Telefon/e-mail: ………………..……..…………………………………………………………………………………………….
PESEL/NIP: ……………………....…………………………………………………………………………………………………….
 osoba fizyczna,  osoba prawna,  osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą
instytucja
Jako właściciel, zarządca nieruchomości położonej w Kępnie/Baranowie* oświadczam, że posiadam
tytuł prawny do korzystania z nieruchomości i składam wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie
w wodę lub odprowadzanie ścieków* z osobami korzystającymi z lokali.

Niniejszy wniosek dotyczy nieruchomości położonej w miejscowości Kępno/Baranów*:
przy ul.…………………………………….………………..………………nr domu…………………………………………………….
dla ,której Sąd Rejonowy w Kępnie prowadzi księgę wieczystą pod nr. ………………………………………….

Oświadczam, że spełnione zostały warunki określone w art. 6 ust 6 ustawy o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2019.1437 z.póź.zm)
Do wniosku załączam następujące dokumenty:
1. Pisemne oświadczenie osób korzystających z lokali (formularz BOK/W1-1), iż zostały
poinformowane o przyjętych w budynku zasadach rozliczeń za dostawę wody i
odprowadzanie ścieków w tym o metodzie rozliczenia różnicy wskazań pomiędzy
wodomierzem głównym , a sumą wodomierzy zainstalowanych i udostępnionych do
odczytu przy punktach czerpalnych wody (w lokalach), warunkach pobierania wody z
punktów czerpalnych znajdujących się poza lokalami oraz o kosztach i warunkach
utrzymania wodomierzy, a także obowiązkach regulowania dodatkowych opłat
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wynikających z taryfy za dokonane przez przedsiębiorstwo wodociągowokanalizacyjne rozliczenia.
2. Wykaz osób korzystających z lokali z podaniem tytułu prawnego do nieruchomości oraz
przypisane im stany i numery wodomierzy (stan na dzień wniesienia wniosku)
wg. wzoru
L.P Imię i nazwisko/nazwa Numer
Tytuł
Nr
Stan
lokalu
prawny
wodomierza wodomierza
3. Wnioski o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków* osób
korzystających z lokali (formularz BOK/1)
4. Plan sytuacyjny rozmieszczenia punktów czerpalnych w nieruchomości
5. Projekt sposobu przerwania dostawy wody do lokali lub punktów czerpalnych
znajdujących się poza lokalami bez zakłócania dostawy wody do pozostałych lokali.
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
obowiązującym na obszarze:
- Gminy Kępno*(Uchwała nr IV/23/2018 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 28 grudnia 2018r.)
- Gminy Baranów* (Uchwała nr V/37/2019 Rady Gminy Baranów z dnia 19 lutego 2019r.)
Przyjmuję do wiadomości, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dziennik Urzędowy UE L 119 – RODO, że) :
1) Administratorem moich danych osobowych przetwarzanych w celach związanych z zawarciem i wykonaniem niniejszej Umowy są
Wodociągi Kępińskie Sp. z o.o. - siedziba: 63-600 Kępno, ul. Wrocławska 28. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art.
6 ust. 1 lit. b RODO.
2) Dotyczące mnie dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez Wodociągi Kępińskie Sp. z o.o.,
w tym profilowaniu.
3) Podanie danych osobowych do niniejszej Umowy ma charakter dobrowolny, niemniej jest warunkiem koniecznym do jej zawarcia
i wykonania.
4) Przysługują mi prawa:
•
dostępu do dotyczących mnie danych oraz otrzymania ich kopii,
•
sprostowania (poprawiania) danych,
•
usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),
•
do ograniczenia przetwarzania danych,
•
do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO),
•
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 21 RODO),
•
wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
•
Administrator Danych, zgodnie z przepisami prawa gospodarczego oraz przepisami właściwymi w sprawach postępowania
na wypadek zaistnienia określonych prawem roszczeń przechowywał będzie dotyczące mnie dane osobowe związane z
zawarciem i obsługą Umowy przez okres 10 lat od momentu jej zakończenia.
•
Dotyczące mnie dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz
podwykonawcom związanym ze Spółką umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. kancelarie radców
prawnych, firmy informatyczne.
•
Administrator
Danych
wyznaczył
Inspektora
Ochrony
Danych,
z
którym
można
skontaktować
się telefonicznie: 62-78-224-50, pocztą tradycyjną: na adres Wodociągi Kępińskie Sp. z o.o. - siedziba: 63-600 Kępno, ul.
Wrocławska 28, pocztą elektroniczną: biuro@wodociagi.kepno.pl, osobiście w siedzibie Spółki.

……………………………………………………………….……
Data, Podpis wnioskodawcy*/ Pełnomocnika

Strona |3

BOK/W1

WYPEŁNIA PRACOWNIK WODOCIĄGÓW KEPIŃSKICH SP. Z O. O.

DATA WPŁYWU

NUMER NABYWCY

NUMER POSESJI

BOK / INNE

PODPIS

ADNOTACJE
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
UWAGA:
*niepotrzebne skreślić
- wypełnić pismem drukowanym
- pola opcji  zaznaczyć znakiem × lub

