10.10.2019

Dane Odbiorcy usług*

osoba fizyczna

osoba prawna

………………………………………………………………………………………………..
(IMIĘ, NAZWISKO/NAZWA FIRMY)

………………………………………………………………………………………………...
(ADRES ZAMIESZKANIA/SIEDZIBY)

..................................................................................................................................................
(PESEL/NIP)

(KRS)

(REGON)

………………………………………………………………………………………………..
(ADRES DO KORESPONDENCJI)

………………………………………......................................................................................
(TELEFON KONTAKTOWY/E-MAIL)

Strzeleckie Wodociągi
i Kanalizacja Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 10
47-100 Strzelce Op.
WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY NA ROZLICZENIE WODY I/ LUB
ŚCIEKÓW**
Wnioskuję o zawarcie umowy na rozliczenie:*
wody
ścieków
dla punktu poboru zlokalizowanego na nieruchomości/w lokalu**
……………………………………………………………………………………………….
( ADRES)

Typ obiektu:*
budynek mieszkalny jednorodzinny
budynek mieszkalny wielolokalowy
inny(jaki?)…………………………………………………………………………….
Tytuł prawny:*
właściciel

współwłaściciel

nieuregulowany stan prawny

inny (jaki?) ………………………..

Wnioskuję o równoczesne uruchomienie:*
konta IBOK1
1

usługi e-faktura (konieczne posiadanie konta IBOK)

Podstawą do uruchomienia konta IBOK jest zawarcie Porozumienia w sprawie korzystania z Internetowego

Biura Obsługi Klienta.
*Odpowiednie zaznaczyć
** Niepotrzebne skreślić

10.10.2019

Wyrażam zgodę*

Nie wyrażam zgody*

na otrzymywanie informacji drogą SMS o przerwach/zanikach/braku wody, ważnych
wydarzeniach i terminach, a także przekazach okolicznościowych na numer telefonu
komórkowego ………………………...
Z powyższej nieruchomości/powyższego lokalu** korzystać będzie ………. osób.
Woda pobierana będzie w ilości ok.……m3/dobę / max…….. dm3/s.
Ścieki

bytowe/przemysłowe**

odprowadzane

będą

w

ilości

ok……….

m3/dobę/

max………dm3/s.
Wnioskuję o zawarcie Umowy na czas nieokreślony/określony** do dnia…………………

W załączeniu przekazuję:
…………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………….......

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Strzeleckie Wodociągi i Kanalizację Sp. z o.o. w Strzelcach
Opolskich, ul. Mickiewicza 10, 47-100 Strzelce Op. w zakresie niezbędnym do realizacji zawarcia wnioskowanej umowy
(zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018r.: t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1781 z późn. zm.) oraz zgodnie
z 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 (RODO)).

……………………..
( DATA)

…….….……………………………
(PODPIS WNIOSKODAWCY)

__________________________________________________________________________________________

Potwierdzam otrzymanie klauzuli informacyjnej.
……...…………………
(PODPIS WNIOSKODAWCY)

……………………………….
(PODPIS OSOBY PRZYJMUJĄCEJ WNIOSEK
I PRZEKAZUJĄCEJ KLAUZULĘ)

Informacje dla Wnioskodawcy:
1. Umowa zostanie zawarta w ciągu 30 dni, od złożenia kompletnego wniosku.
2. Pouczenie : Spółka „ Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o. o w Strzelcach Opolskich informuje, że na
podstawie art. 27e ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1437 z późn. zm.), wnioskodawcy w przypadku odmowy zawarcia
umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne
przysługuje prawo do złożenia wniosku o rozstrzygnięcie sporu do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki
Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gliwicach 44-100, ul. Henryka Sienkiewicza 2.

*Odpowiednie zaznaczyć
** Niepotrzebne skreślić

