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Zarządzenie nr 6/2018
z dnia 17.05.2018r.

Katowickie Wodociągi S.A. 40335 Katowice, ul. Obr. Westerplatte 89
Miejscowość

Wnioskodawca  Inwestor

Pełnomocnik

Nazwisko i Imię lub nazwa

Nazwisko i Imię lub nazwa

Ulica

nr domu/lokalu

Data

Ulica

Kod pocztowy/Miejscowość

Kod pocztowy/Miejscowość

Adres do korespondencji

Adres do korespondencji

Telefon kontaktowy/email

Telefon kontaktowy/email

PESEL / NIP

PESEL / NIP

nr domu/lokalu

WNIOSEK
O ZAWARCIE UMOWY O ZAOPATRZENIE W WODĘ i /lub ODPROWADZANIE
ŚCIEKÓW* Z OSOBAMI KORZYSTAJĄCYMI Z LOKALU
Jako właściciel, zarządca nieruchomości położonej w Katowciach przy:
Ulica

nr domu / lokal

składam wniosek o zawarcie umów o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków* z osobami
korzystającymi z lokali.
Do wniosku załączam następujące dokumenty:

1. Aktualny tytuł prawny właściciela lub zarządcy upoważniający do wystąpienia z niniejszym
wnioskiem.

2. Pisemne oświadczenie osób korzystających z lokali, iż zostały poinformowane o przyjętych
w budynku zasadach rozliczeń za dostawę wody i odprowadzanie ścieków, w tym o metodzie
rozliczania różnicy wskazań pomiędzy wodomierzem głównym, a sumą udostępnionych do odczytu
wodomierzy zainstalowanych w budynku przy punktach czerpalnych wody, warunkach pobierania
wody z punktów czerpalnych znajdujących się poza lokalami oraz o kosztach i warunkach
utrzymania wodomierzy, a także obowiązku regulowania dodatkowych opłat wynikających z taryfy
za dokonane przez przedsiębiorstwo wodociągowo  kanalizacyjne rozliczenia.1.z taryfy za
dokonane przez przedsiębiorstwo wodociągowo  kanalizacyjne rozliczenia.
Wykaz osób korzystających z lokali z podaniem tytułu prawnego do lokalu.

Katowickie Wodociągi S.A.
40335 Katowice, ul. Obrońców Westerplatte 89
tel.: +48 32 78 82 600 faks: +48 32 78 82 503
kancelaria@wodociagi.katowice.pl www.wodociagi.katowice.pl

Całodobowe pogotowie wodnokanalizacyjne
bezpłatny nr telefonu: 994
dyspozytor: 32 25 64 809
32 25 65 537

Strona 2/3
SBO / 015

3. Wykaz osób korzystających z lokali z podaniem tytułu prawnego do lokalu.
Lp.

Imię i nazwisko

Numer
lokalu

Tytuł prawny

4. Plan sytuacyjny rozmieszczenia punktów czerpalnych w nieruchomości.
5. Projekt sposobu przerwania dostarczania wody do lokalu lub punktów czerpalnych znajdujących się
poza lokalami bez zakłócania dostawy wody do pozostałych lokali.
W uzupełnieniu informuję.....................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
Przyjmuję do wiadomości informację, że
zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) :
1)
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Katowickie Wodociągi Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, ul. Obrońców Westerplatte 89.
2)
kontakt z Inspektorem Ochrony Danych  iod@wodociagi.katowice.pl
3)
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy  na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z
dnia 27 kwietnia 2016 r.
4)
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
5)
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat / lub w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora
6)
posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
7)
ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8)
podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.
Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych w celu realizacji usługi.

Podpis wnioskodawcy* / Pełnomocnika*/**

* niepotrzebne skreslić / ** wymagane

System odprowadzania ścieków:
zbiornik bezodpływowy
osadnik przepływowy
bezpośrednio do kanalizacji Przedsiębiorstwa
inne.................................................................

Załączniki do wniosku:
aktualna kopia odpisu z księgi wieczystej*/aktu notarialnego własności nieruchomości*/dokumentu potwierdzającego
tytuł prawny do nieruchomości*
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System odprowadzania ścieków:
wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków* osoby korzystającej z lokalu 
 ………
pełnomocnictwo dla osób reprezentujących
oświadczenie osób korzystających z lokali  ……...
plan sytuacyjny rozmieszczenia punktów czerpalnych
projekt sposobu przerwania dostarczania wody do lokali lub punktów czerpalnych.

Osoba prawna, osoba fizyczna prowadząca działalność lub instytucja dołącza następujące dokumenty rejestrowe:
aktualna kopia nadania numeru NIP i REGON
aktualna kopia odpisu z KRS*/ zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej*
inne.................................................................
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Katowice.

Podpis wnioskodawcy* / Pełnomocnika
* niepotrzebne skreslić
Wypełnia pracownik Katowickich Wodociągów S. A.
Data wpłynięcia

Numer SKRP

Dekretacja

Numer posesji

Uwagi:
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Numer nabywcy
BOK

Zwykły

Polecony

Faks

Email

Podpis
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