
 DRUK EZ-W-OZU WNIOSEK NALEŻY UZUPEŁNIĆ  DRUKOWANYMI LITERAMI 
WYPEŁNIA WZC SP. Z O.O. 

 Nr Klienta (poprzedni)  Nr pkt.     Nr Klienta (nowy) Nr pkt. 

WNIOSKODAWCA: 

Imię, Nazwisko 1 / Nazwa firmy             PESEL 1 

Imię, Nazwisko 2 / cd. Nazwa firmy             PESEL 2 

(numery PESEL dotyczą osób fizycznych, prowadzących działalność 
gospodarczą i spółek cywilnych) 

NIP (dot. firm)      nr KRS
 

przedsiębiorca osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej inne: ………………………………………………………………………………………………………………… 

ADRES ZAMIESZKANIA / SIEDZIBA FIRMY:

/ 
Miejscowość           Ulica          Nr domu / nr lokalu 

− 
Kod pocztowy           Poczta 

ADRES DO KORESPONDENCJI: (wypełnić, jeśli jest inny niż powyżej) 

     Nazwisko, Imię / Nazwa firmy

/ 
Miejscowość           Ulica          Nr domu / nr lokalu 

− 
Kod pocztowy           Poczta 

DANE KONTAKTOWE: (potrzebne do ewentualnej weryfikacji wniosku) 

Telefon E-mail

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY
DOTYCZY UMOWY: 

o zaopatrzenie w wodę o odprowadzanie ścieków o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

DLA NIERUCHOMOŚCI POŁÓŻONEJ W: (adres punktu, do którego wykonane jest przyłącze wodociągowe i/lub kanalizacyjne) 
/ 

Miejscowość           Ulica          Nr domu / nr lokalu 

− 
Kod pocztowy           Poczta         Nr działki 

CZAS TRWANIA UMOWY: 

nieokreślony określony, do dnia: 

OKRES ROZLICZENIOWY: 
jednomiesięczny dwumiesięczny 

ZŁOŻENIE WNIOSKU ZWIĄZANE JEST: 

ze zmianą właściciela nieruchomości ze zmianą użytkownika nieruchomości z podłączeniem do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej 

STAN PRAWNY DO NIERUCHOMOŚCI: 
własność współwłasność dzierżawa / najem nieuregulowany stan prawny użytkowanie 



WNIOSEK NALEŻY UZUPEŁNIĆ  DRUKOWANYMI LITERAMI 
OŚWIADCZAM, ŻE: 
 

  posiadam tytuł prawny do korzystania z ww. nieruchomości, bądź działam 
 za zgodą i wiedzą właściciela, współwłaściciela(i), zarządcy nieruchomości 

 
 korzystam z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym 

  
wpisać: nr księgi wieczystej, nr aktu prawnego, umowę dzierżawy, najmu, użyczenia,                    opisać z czego wynika 
uchwałę Wspólnoty Mieszkaniowej, oraz datę wydania ww. dokumentu 
 

 Inne:  ...................................................................................................................................................................................................................  
 
 

CEL DOSTAWY WODY: 
 

 gospodarstwa domowe   działalność gospodarcza   inne 
 

SPOSÓB ZASILANIA W WODĘ: 
 

 sieć wodociągowa   ujęcie własne (studnia)   sieć wodociągowa i ujęcie własne (studnia) 
 

SPOSÓB ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW: 
 

 sieć kanalizacyjna   zbiornik bezodpływowy   przydomowa oczyszczalnia ścieków 
 

RODZAJ ODPROWADZANYCH ŚCIEKÓW: 
 

 ścieki bytowe z gospodarstw domowych   ścieki bytowe z innych obiektów niż gospodarstwa domowe  
 

 ścieki przemysłowe  (dotyczy zakładów przetwórstwa mięsnego, mleczarni, przemysłu chemicznego, myjni samochodowych, pralni chemicznych/wodnych) 
 

OŚWIADCZAM, ŻE WSKAZANIE WODOMIERZA(Y) NA DZIEŃ PRZEKAZANIA NIERUCHOMOŚCI WYNOSI: 
 

     
nr wodomierza               wskazanie             data odczytu 

     
nr wodomierza               wskazanie             data odczytu 

     
nr wodomierza               wskazanie             data odczytu 

ZAŁĄCZONE / PRZEDŁOŻONE DOKUMENTY: 
 

 Pełnomocnictwo   KRS   NIP 
        
 CEiDG   REGON   POZWOLENIE WODNOPRAWNE (1)   

  

 inne 

 

     wpisać rodzaj dokumentu                  

WZC SP. Z O.O. Z/S W USTRONIU INFORMUJE, ŻE: 
 

 
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016r. 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) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. informuje, że: 
 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. z siedzibą  

w Ustroniu przy ul. Myśliwskiej 10, zwana dalej Administratorem. 
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych zapewniony jest pod adresem poczty elektronicznej 

iod@wzc.com.pl oraz listownie na adres Administratora: Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o., 43-
450 Ustroń, ul. Myśliwska 10. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia umowy odpowiedniej do złożonego 
wniosku. 

4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b. i f. ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych - przetwarzanie 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 oraz przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych 
interesów realizowanych przez administratora. 

5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: podmioty prowadzące działalność pocztową, podmioty 
świadczące usługi płatnicze; podmioty upoważnione przepisami prawa; podmioty świadczące serwis i 
wsparcie dla Administratora,  osoby działające z Pani/Pana upoważnienia. 

6. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do Państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych. 
 

 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody do momentu realizacji wniosku powoduje niemożność jego 
rozpatrzenia. 

8. Niezależnie od praw wymienionych w punkcie 7. ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wnieść 
sprzeciw wobec przetwarzania danych. W takiej sytuacji, Administrator po rozpatrzeniu wniosku aby 
przetwarzać państwa dane będzie musiał wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy 
do przetwarzania danych, które uznawane są jako nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i 
wolności lub istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

9. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy a po tym okresie 
przez okres przedawnienia obustronnych roszczeń. 

10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna 
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. 

11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do rozpatrzenia 
składanego wniosku i podpisania umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków. 

12. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani 
profilowaniu. 

 

 

DATA I PODPIS WNIOSKODAWCY: 
 
Oświadczam, że podane wyżej dane są zgodne ze stanem faktycznym na dzień złożenia niniejszego wniosku.

 

   
Ustroń, dnia                czytelny podpis / pieczęć

 

 (1)   dotyczy tylko ścieków przemysłowych - obowiązek posiadania pozwolenia wodnoprawnego wynika z art. 122 ust. 1 pkt 10 i ust. 3 a ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., 
poz. 145, ze zm.) i z § 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie substancji  szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach 
przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (Dz. U. Nr 233, poz. 1988, ze zm.) 
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