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Paczków, dnia……………………….. 

  
 

 ZWIK Paczków  

WNIOSEK 

O ZAWARCIE UMOWY O ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW 

WNIOSKODAWCA/ODBIORCA USŁUG:* 

 

Imię i Nazwisko/ Nazwa _______________________________________________________________        

Ulica, Nr   _______________________________________________________________  

Miejscowość, kod pocztowy _______________________________________________________________ 

PESEL    _______________________________________________________________ 

NIP**    _______________________________________________________________ 

Telefon, e-mail ***  _______________________________________________________________ 

 

PEŁNOMOCNIK: (jeżeli umowę zawiera przedstawiciel wnioskodawcy) 

 

Imię i Nazwisko/ Nazwa _______________________________________________________________        

Ulica, Nr   _______________________________________________________________  

Miejscowość, kod pocztowy _______________________________________________________________ 

PESEL    _______________________________________________________________ 

NIP**    _______________________________________________________________ 

Telefon, e-mail***  _______________________________________________________________ 

 

ADRES DO KORESPONDENCJI: 

 

Imię i Nazwisko/ Nazwa _______________________________________________________________        

Ulica, Nr   _______________________________________________________________  

Miejscowość, kod pocztowy _______________________________________________________________ 

 

 

 

http://www.zwikpaczkow.pl/


 

Wnioskuje o zawarcie umowy na:* 

□□  dostawę wody na cele bytowe     

□□  dostawę wody na cele przemysłowe i inne niż bytowe 

□□  odbiór ścieków bytowych 

□□  odbiór ścieków przemysłowych i innych niż bytowe 

1. Ścieki bytowe – ścieki z budynków mieszkalnych zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej powstające w wyniku ludzkiego metabolizmu lub 
funkcjonowania gospodarstw domowych oraz ścieki o zbliżonym składzie pochodzące z tych budynków (Dz. U. nr 123 poz. 858 rok 2006). 

2. Ścieki przemysłowe – ścieki, niebędące ściekami bytowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi, powstałe w związku z prowadzoną przez zakład 

działalnością handlową, przemysłową, składową, transportową lub usługową także będące ich mieszaniną ze ściekami innego podmiotu, odprowadzone 
urządzeniami kanalizacyjnymi tego zakładu ((Dz. U. nr 123 poz. 858 rok 2006). 

 

DLA NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ PRZY:* 

 

Ulica, Nr   _______________________________________________________________  

Miejscowość, kod pocztowy _______________________________________________________________ 

 

Ulica, Nr   _______________________________________________________________  

Miejscowość, kod pocztowy _______________________________________________________________ 

 

Ulica, Nr   _______________________________________________________________  

Miejscowość, kod pocztowy _______________________________________________________________ 

 

ZAŁĄCZNIKI: 

□□  Dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości (akt notarialny, wypis z ksiąg wieczystych, postanowienie 

sądu, umowy cywilno-prawne lub inny);* 

□□  W przypadku osób prawnych, wypis z KRS lub z ewidencji działalności gospodarczej;** 

□□  Pełnomocnictwo – jeżeli umowę zawiera przedstawiciel wnioskodawcy. 

 

Przetwarzanie danych osobowych przez Przedsiębiorstwo jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub 

do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy zgodnie z art. 6 ust.1 lit. b 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 (RODO).* 

 

 

 

 

................................................. 
                        podpis odbiorcy 

  

 

Zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych w ZWiK Paczków.* 

 

................................................. 
                        podpis odbiorcy 

 

 

 

*Pole obowiązkowe    **Dotyczy osób prawnych *** Dane kontaktowe nie są obowiązkowe 


