
Pszczółki, dnia .....................................

WNIOSEK
o zawarcie umowy na zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków

1. Wnioskodawca ……………………………………………………………………………………………………………………….
/nazwisko i imię, nazwa firmy/

2. Adres zamieszkania …………………………………………………………………………………………………………………

3. Adres do korespondencji ………………………………………………………………………………………………………...
/wypełnić w przypadku kiedy jest inny niż zamieszkania/

4. PESEL: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

5. NIP: …………………………………………………………………………………………………………………………………………
/w przypadku osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej/

6. Telefon ……………………………………………………………………………………………………………………………………

7. Adres e-mail …………….……………………………………………………………………………………………………………..

Eco Probe Sp. z o.o.
ul. Pomorska 1
83-032 Pszczółki

Zwracam  się  z  prośbą  o  zawarcie  umowy  na  czas  nieokreślony/określony*  na  dostawę  wody

i/lub  odprowadzanie  ścieków w  ilości  ……………..  m3**  rocznie  do/z  nieruchomości  położonej

w  miejscowości…………………………………………..  przy  ulicy  ………..…………………………………………,

numer domu ………………./…………...…, na działce numer ……………….

**średnie zużycie wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 14.01.2002r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody

wynosi 3m3/os na miesiąc.

 Kanalizacja*           Zbiornik bezodpływowy*              Przydomowa oczyszczalnia ścieków*

Umowę zawieram jako*:

 Konsument – na potrzeby bytowe niezwiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą 

 Przedsiębiorca – w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą



 Zapotrzebowanie na dostawę wody na cele*:                             Odprowadzenie ścieków na cele*:

 bytowe  bytowe 

 technologiczne        przemysłowe1 

 przeciwpożarowe       komunalne

 pielęgnacji zieleni                                                                 inne (jakie?…………………………………….)

 inne (jakie? …………………………………………….)

Stan licznika głównego o nr……………………………na dzień ………………………wynosi ……………..…….m3

Stan podlicznika o nr………….…………………………..na dzień ……………………..wynosi ………………..….m3

Oświadczam, że jestem ……………………………………………………………………………………  w/w nieruchomości.

/wpisać tytuł prawny: właścicielem/współwłaścicielem/najemca/dzierżawca/korzystającym bez umowy prawnej w przypadku

nieruchomości o nieuregulowanej podstawie prawnej/

Numer księgi wieczystej …………………………………………………………………………………………………………………...

Wyrażam zgodę / Nie wyrażam zgody* na wykorzystanie mojego numeru telefonu i/lub adresu e-
mail w celach związanych z przyłączeniem do sieci wodociągowej/kanalizacyjnej oraz z późniejszym
świadczeniem usług  przez Eco Probe Sp. z o. o.. (Podanie numeru telefonu i/lub adresu e-mail nie
jest konieczne, jednakże przyspieszy realizację wniosku i ułatwi kontakt z Wnioskodawcą).

* zaznaczyć właściwe

                                                                                          ………………………………………………  
          Podpis wnioskodawcy   

 Wymagane dokumenty:
1. Protokół odbioru technicznego przyłącza wodociągowego.
2. Protokół odbioru technicznego przyłącza kanalizacyjnego.
3. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza przyłączy ( dotyczy nowych odbiorców).
4. Protokół zdawczo-odbiorczy - w przypadku przepisania umowy na nowego odbiorcę.
5. Dokument potwierdzający  tytuł  prawny  do  nieruchomości  (np.  wypis  z  KW lub akt  notarialny, postanowienie  sądowe, umowa
najmu/dzierżawy/użyczenia).
6. W przypadku firmy: wydruk z CEiDG, KRS.
7. W przypadku zbiornika bezodpływowego / przydomowej oczyszczalni ścieków należy wypełnić załącznik nr 1.
8. W przypadku zawierania umowy przez pełnomocnika odbiorcy – pełnomocnictwo.
 

1 w przypadku odprowadzania ścieków przemysłowych należy podać informację o parametrach ścieków, które mają być odprowadzane
Załączniki: 
1. Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb)/ przydomowych oczyszczalni ścieków/ umów na wywóz szamba.
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Upoważnienie do odbierania faktur VAT / Udzielania informacji

Ja  niżej  podpisany/a  ……………………..………..……………………….…………………………………………upoważniam
……………..………………………………….………………………………...legitymującą/ego  się  dowodem  osobistym
nr ………………………………………...…...do odbioru w moim imieniu faktur VAT oraz do uzyskania wszelkich
informacji  dotyczących  nieruchomości  oznaczonej  numerem  ID……..……...……….*  znajdującej  się
w miejscowości ………………………………..…….…, przy ul. ………………….…………………….…...nr…………….………….

Upoważnienie jest na czas nieokreślony/ określony** od …...………………do……………..…

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze
zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

1) Administratorem  Państwa  danych  jest  ECO  PROBE  sp.  z  o.o.  (83-032  Pszczółki,  ul.  Pomorska  1,
tel. 690-009-360, mail: ecoprobe@ecoprobe.pl).

2) Administrator  wyznaczył  Inspektora  Ochrony  Danych,  z  którym  mogą  się  Państwo  kontaktować  we
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email:
inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora. 

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) dotyczącej
zaopatrzenia  w  wodę  i  odprowadzenia  ścieków  Ustawą  z  dnia  7  czerwca  2001  r.  o  zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i  zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.  j.  Dz.  U.  z 2019 r.  poz.  1437 ze zm.)
(art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

4) Państwa  dane  osobowe  będą  przetwarzane  przez  okres  niezbędny  do  realizacji  ww.  celu
z  uwzględnieniem  okresów  przechowywania  określonych  w  przepisach  szczególnych,  
w tym przepisów archiwalnych. 

5) Państwa  dane  będą  przetwarzane  w  sposób  zautomatyzowany,  lecz  nie  będą  podlegać
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

6) Państwa dane osobowych nie  będą przekazywane poza Europejski  Obszar  Gospodarczy (obejmujący
Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

7) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d) prawo  wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych  

(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);

8) Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie
brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.

9) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów
prawa.
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