Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o.
Bystrzyca Dolna 55A
tel. : 74–851–59–80
fax. : 74–851–59–82
e-mail : sgpk@sgpk.pl

58-100 Świdnica
www.sgpk.pl

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY
O ZAOPATRZENIE W WODĘ / ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW
Z WŁAŚCICIELEM BUDYNKU WIELOLOKALOWEGO
LUB ZARZĄDEM WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ
właściwe zaznaczyć w polu □ znakiem x / puste pola wypełnić

Złożenie wniosku związane jest :

□ ze zmianą właściciela/użytkownika nieruchomości

□

z podłączeniem nieruchomości do sieci kanalizacyjnej

□ ze zmiana danych właściciela/użytkownika

□

z zakończeniem budowy

□ z podłączeniem nieruchomości do sieci wodociągowej

□

inne

Czas trwania zawieranej umowy :
□ nieokreślony

□

określony do dnia

……………………………………………………………….………………………………………………………………………………………

………………………………….…………………………………………………………………………………

===============================================================================
Dane wnioskodawcy :

□ Właściciel budynku wielolokalowego

□ Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej

1) Właściciel/Członek Zarządu – nazwisko i imię

PESEL :

Miejscowość
Ulica

Kod poczt.
Nr domu

Nr lokalu

Poczta

Telefon

e-mail*

2) Właściciel/Członek Zarządu – nazwisko i imię

PESEL :

Miejscowość
Ulica

Kod poczt.
Nr domu

Nr lokalu

Poczta
Telefon

3) Właściciel/Członek Zarządu – nazwisko i imię
Kod poczt.
Nr domu

Nr lokalu

Telefon

Kod poczt.
Nr domu

Nr lokalu

Telefon

Kod poczt.
Nr domu

Nr lokalu

Telefon

e-mail*

(DRUKOWANYMI LITERAMI)

e-mail*

(DRUKOWANYMI LITERAMI)

e-mail*

(DRUKOWANYMI LITERAMI)

e-mail*

(DRUKOWANYMI LITERAMI)

e-mail*

(DRUKOWANYMI LITERAMI)

PESEL :

Miejscowość

Kod poczt.
Nr domu

Nr lokalu

Poczta
Telefon

7) Właściciel/Członek Zarządu – nazwisko i imię

PESEL :

Miejscowość

Kod poczt.
Nr domu

Nr lokalu

Poczta
Telefon

8) Właściciel/Członek Zarządu – nazwisko i imię

PESEL :

Miejscowość

Kod poczt.
Nr domu

Nr lokalu

Poczta
Telefon

9) Właściciel/Członek Zarządu – nazwisko i imię

PESEL :

Miejscowość
Ulica

(DRUKOWANYMI LITERAMI)

Poczta

6) Właściciel/Członek Zarządu – nazwisko i imię

Ulica

e-mail*

PESEL :

Miejscowość

Ulica

(DRUKOWANYMI LITERAMI)

Poczta

5) Właściciel/Członek Zarządu – nazwisko i imię

Ulica

e-mail*

PESEL :

Miejscowość

Ulica

(DRUKOWANYMI LITERAMI)

Poczta

4) Właściciel/Członek Zarządu – nazwisko i imię

Ulica

e-mail*

PESEL :

Miejscowość
Ulica

(DRUKOWANYMI LITERAMI)

Kod poczt.
Nr domu

Nr lokalu
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Poczta
Telefon

Dane Wspólnoty Mieszkaniowej – Nazwa
Miejscowość

Kod poczt.

Ulica

Nr domu

NIP

□

REGON

□

Czy Wspólnota prowadzi działalność gospodarczą
Miejsce świadczenia usługi :

Poczta

□

TAK

□

dostawy wody

NIE

odprowadzania ścieków

Miejscowość

Ulica

Nr domu

W przypadku budowy – nr działki

Nr księgi wieczystej nieruchomości :

□

Właścicielem przyłącza wodociągowego jest :

□

właściciel nieruchomości

gmina Świdnica

Cel dostawy wody / odprowadzania ścieków i zapotrzebowanie ilościowe :
□ Gospodarstwo domowe m3/m-c
Działalność gospodarcza, w tym :
………………………………………

□

Budowa -

□

Instytucje użyteczności publicznej -

□

Inne

………………………………………

………………………………….………………

-

□

- cele socjalno-bytowe pracowników -

m3/m-c

□

- cele produkcyjne -

m3/m-c

□

- przetwórstwo rolno-spożywcze -

m3/m-c
…………….……

………………………………………

Oświadczam, że :
□ posiadam studnię wody własnej :
□ opomiarowaną wodomierzem
□ nieopomiarowaną wodomierzem

Miejsce odprowadzania ścieków :
□ gminna sieć kanalizacyjna

□

□

………………………………………

………………...………

m3/m-c

m3/m-c

…………………………………

m3/m-c

nie posiadam studni wody własnej

własny zbiornik

□

własna oczyszczalnia

Sposób odprowadzania wód opadowych lub roztopowych :
□ sieć kanalizacji burzowej
□ nieutwardzony teren nieruchomości

□

inne

………………………………………………………………..............................……………

Dokumenty dołączane przez Wspólnotę :

□ zaświadczenie o numerze REGON Wspólnoty

□

decyzja w sprawie nadania NIP Wspólnoty

□ uchwałę Wspólnoty o wyborze Zarządu

□

kopia zaświadczenia o przyjęciu zgłoszenia zakończenia
budowy

□

inne

…………………………………………….....................................................................………………….……………......................................................................................................................................................................................................…………………………………………………………………………

===============================================================================
W przypadku odmowy zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków przez przedsiębiorstwo wodociągowokanalizacyjne Wnioskujący ma prawo wnieść odwołanie do organu regulacyjnego, którym jest Dyrektor Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ul. C.K. Norwida 34, 50-950 Wrocław.
Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą w Bystrzycy Dolnej nr 55A zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuje, że :
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą w Bystrzycy Dolnej nr 55A.
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2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych w Świdnickim Gminnym Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. w każdej sprawie dotyczącej
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych :
tel. : 74-851-59-80,
e-mail : inspektor.ochrony.danych@sgpk.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na jednej z poniżej wymienionych podstaw :
a) celu wypełnienia obowiązku prawnego tj. ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz z zakresu rachunkowości (art. 6
ust 1 lit. c RODO),
b) W celu realizacji umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
(art. 6 ust 1 lit. b RODO),
c) W celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Świdnickiego Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o., który polega na ustaleniu i ewentualnym
dochodzeniu roszczeń (art. 6 ust 1 lit. f RODO),
d) Na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych do celu dla jakiego zgoda została wyrażona (art. 6 ust 1 lit. a RODO).
4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymagane przez Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w celu zawarcia i realizacji
umowy, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy.
5. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.
6. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: dostawca systemu informatycznego, banki w zakresie realizacji płatności, organy uprawnione do otrzymania
Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa.
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane: do czasu wypełnienia obowiązku prawnego Świdnickiego Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. :
– do czasu realizacji umowy;
– do czasu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Świdnickiego Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.;
– do czasu cofnięcia zgody.
9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
prawo wniesienia sprzeciwu.
10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy
RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r.

……………………………………………………………….……………………………………………………

……………………………………………………………….……………………………………………………………………………………

data

podpis / podpisy wnioskodawcy

*******************************************************************************************

Adnotacje służbowe – wypełnia :

Dział Techniczny
Dział Eksploatacji

Adnotacje służbowe – wypełnia Dział Sprzedaży

Potwierdzam spełnienie przez
wnioskującego warunków technicznych
podpis

Data i odczyt wodomierza :
podpis

ID Odbiorcy

……………………………………………………………………

Nr umowy

……………………………………………………………………

Data umowy

……………………………………………………………………

Uwagi

……………………………………………………………………

Uwagi :
……………………………………………………………………

Podpis :

podpis

str. 3

……………………………………………………………………

