Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne
Eko Jabłonna Sp. z o.o.
ul. Zegrzyńska 1 lok. 10,
05-110 Jabłonna
e-mail: bok@ekojablonna.pl;

Telefon: 22 112 45 45

Data przyjęcia wniosku

Jabłonna, dnia…………..………… …..
Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne
Eko Jabłonna Sp. z o.o.
ul. Zegrzyńska 1 lok.10
05-110 Jabłonna

WNIOSEK
o zawarcie umowy na zaopatrzenie w wodę(1) i / lub odprowadzanie ścieków(1)
(podstawa prawna: art.6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
(Dz. U.2020.2028 z późn.zm.))

dla nieruchomości położonej w miejscowości ………………………………………………..………………. przy
ul……………………………..………………nr……….…..…. działka nr: ……….……….………………………...
DANE ODBIORCY USŁUG – OSOBY FIZYCZNE (gospodarstwa domowe)
Nazwisko i imię:…………………………………………………… PESEL:
Adres zamieszkania:……………………………………………………..……...
Adres do korespondencji:……………………………………………………….
DANE ODBIORCY USŁUG – POZOSTALI ODBIORCY
Nazwa: ………………………………………………………………………………….………………..
………………………………………………………………………………………….………………...
Siedziba: ………………………………………………………………………………….……………...
Adres do korespondencji: ……………………………………………………………….……………….
NIP: ……………………………….…..…….

REGON:…………………………………..….….

Tel. kontaktowy:………………..…..…….… e-mail(2) : ……………………….………….………………....……
Wnioskodawca oświadcza, że:
1. Posiada tytuł prawny do nieruchomości (3):
□ własność, nr KW ___________________________________________________________________________
□ współwłasność, udział ____________ , nr KW ____________________________________________________
□ dzierżawa, nr i data umowy ______________________________________________
□ najem, nr i data umowy _________________________________________________
□ inne ______________________________________________________________________________________

2. Posesja podłączona jest do gminnej sieci wodociągowej(3):
 bezpośrednio

 nie

 tak:

 poprzez instalację innych użytkowników (nr. posesji ……….…) na co posiada ich zgodę

Cel poboru wody: bytowe/przemysłowe(1) .
Wodomierz nr …………………, stan początkowy ........................................ m3. Rozliczenie od dnia ..........................................

3. Posiada własne ujęcia wody (studnia głębinowa) (3):  tak
4. Ścieki z posesji odprowadzane są(3) :
 gminnej kanalizacji sanitarnej:

 nie

 bezpośrednio

 nie

 tak - do:
 poprzez instalację innych użytkowników na co posiada ich zgodę
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 zbiornika bezodpływowego – szamba

 przydomowej oczyszczalni ścieków

i zobowiązuję się do zawarcia umowy na wywóz nieczystości ciekłych
Urządzenie pomiarowe nr …………………, stan początkowy ................................. m3. Rozliczenie od dnia ......................................
Wodomierz ogrodowy nr …………………, stan początkowy ................................. m3. Rozliczenie od dnia ......................................

5. Nieruchomość stanowi(3):

 działka niezabudowana

6. Miejsce lokalizacji wodomierza(3):
7. Dodatkowe informacje(3):

budynek:

 studzienka wodomierzowa

 zmiana Odbiorcy

 zamieszkany

 w budowie

 budynek

 nowe podłączenie

8. Na terenie wyżej wymienionej nieruchomości:
a) Zamieszkuje osób …………………………………
b) Prowadzona jest działalność gospodarcza ………………………………………………………..………
(rodzaj i ilość osób zatrudnionych)

Uwagi:……………………………………………………………………..………….………..…………………..
Załączniki do wniosku(3) :
Osoby fizyczne ( gospodarstwa domowe )
□ dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości
□ oświadczenie współwłaścicieli (jeżeli dotyczy)
□ protokół zdawczo odbiorczy z numerami i stanami wodomierzy na dzień przekazania nieruchomości
□ inne (jakie) _____________________________________________________________________________
Pozostali odbiorcy
□ aktualny wypis z właściwego rejestru (KRS, zaświadczenie o działalności gospodarczej, inny dokument)
□ w przypadku spółki cywilnej – umowa spółki
□ dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości
□ zgoda współwłaścicieli (jeżeli dotyczy)
□ protokół zdawczo odbiorczy z numerami i stanami wodomierzy na dzień przekazania nieruchomości
□ inne (jakie) _____________________________________________________________________________
– niepotrzebne skreślić,
– podanie nr tel. i adresu e-mail nie jest obowiązkowe, ale ułatwi realizację niniejszego wniosku (nie dotyczy osób prawnych)
(3) – odpowiednie zaznaczyć
(1)

(2)

Niniejszy wniosek stanowi podstawę do sporządzenia przedmiotowej umowy, która zostanie zawarta po uzupełnieniu wszystkich potrzebnych
informacji i dołączeniu odpowiednich dokumentów określonych jako załączniki.
_______________________________________
(data i czytelny podpis wnioskodawcy)

Ważne informacje:
1. Podpisanie umowy wymaga stawiennictwa osobistego lub przez pełnomocnika.
2. Jeśli we wniosku wskazano jednego ze współwłaścicieli nieruchomości wówczas konieczne jest dołączenie
oświadczenia pozostałych współwłaścicieli o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy przez tą osobę.
Pouczenie:
Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Eko Jabłonna Sp. z o.o. informuje, że w przypadku odmowy zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę
i/lub odprowadzanie ścieków wnioskodawcy przysługuje prawo do złożenia wniosku o rozstrzygnięcie sporu do Dyrektora Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Warszawie.

OŚWIADCZENIE
o wyrażeniu zgody na otrzymywanie faktur, duplikatów faktur, korekt
faktur, wezwań do zapłaty oraz innych zawiadomień i informacji w formie elektronicznej
Usługobiorca wyraża zgodę na wystawianie, przesyłanie i udostępnianie faktur, korekt faktur,
duplikatów faktur, wezwań do zapłaty oraz innych zawiadomień w związku z realizacją umowy za
pomocą środków komunikacji elektronicznej na podany adres e-mail/numer telefonu** za pomocą środków
komunikacji elektronicznej dostępnym w Gminnym Przedsiębiorstwie Komunalnym Eko Jabłonna Sp. z o.o.
oraz na stronie: www.ekojablonna.pl
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Usługobiorcy przysługuje prawo do odwołania powyższej zgody w każdym czasie.
wyrażam zgodę
nie wyrażam zgody
Usługobiorca wyraża zgodę na przesyłanie informacji dotyczących remontów oraz awarii sieci
wodnokanalizacyjnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej na podany adres email/numer
telefonu** .
Usługobiorcy przysługuje prawo do odwołania powyższej zgody w każdym czasie.
wyrażam zgodę
nie wyrażam zgody
Adres e-mail Usługobiorcy (proszę wypełnić czytelnie, drukowanymi literami):

Telefon: .………………………………………………………………………..
Adres e-mail Usługodawcy do kontaktu w sprawie faktur: bok@ekojablonna.pl
Oświadczam, że zapoznałam/em się i akceptuję Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący w Gminie
Jabłonna na mocy uchwały nr XII/165/2019 Rady Gminy Jabłonna z dnia 28.10.2019 r.(opublikowanej w Biuletynie Informacji
Publicznej oraz dostępny w siedzibie spółki.) będący aktem prawa miejscowego.

_______________________________________
(data i czytelny podpis wnioskodawcy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) (dalej: RODO), informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w Gminnym Przedsiębiorstwie Komunalnym Eko Jabłonna Sp. z o.o. z siedzibą
w (05-110) Jabłonnie przy ul. Zegrzyńskiej 1 lok.10 jest Prezes Zarządu.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w celu i na podstawie:
▪ art. 6 ust 1 lit. c RODO - wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z art.6 ustawy z dnia
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U.2020.2028 z późn.zm.) w
celu realizacji postępowania o dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków przez komórkę organizacyjną zajmującą się
sprawami wodociągowo-kanalizacyjnymi;
▪ art. 6 ust 1 lit. b RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy;
▪ art. 6 ust 1 lit a RODO – wyłącznie na podstawie udzielonej dobrowolnej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody;
3. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:
▪ prawo dostępu do danych osobowych;
▪ prawo otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
▪ prawo do sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
▪ prawo do usunięcia danych osobowych;
▪ prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
▪ prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
▪ prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora;
4. W przypadkach uznania, iż przetwarzanie danych osobowych przez Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Eko Jabłonna Sp. z
o.o. narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędne do realizacji celów określonych w pkt.2, a po tym czasie
przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
▪ organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w
zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
▪ inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminnym Przedsiębiorstwem Komunalnym Eko Jabłonna Sp.
z o.o. przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Eko Jabłonna Sp. z
o.o.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
8. Pani/Pana Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
9. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w Gminnym Przedsiębiorstwie Komunalnym Eko Jabłonna Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością – Paweł Kiczko tel. 727-307-321, e-mail: it@ekojablonna.pl

** niepotrzebne skreślić
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Załącznik do umowy
OŚWIADCZENIE POZOSTAŁYCH WSPÓŁWŁAŚCICIELI O WYRAŻENIU ZGODY NA ZAWARCIE
UMOWY

Niżej
wskazani
współwłaściciele/
właściciel/
użytkownicy**
nieruchomości
położonej
w:
…………………………………………………… przy ulicy ……..…………………………………………….………po
zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzeniu ścieków (tj. Dz. U.2020.2028 z późn.zm) zgodnie z art. 6 ust. 4 tej ustawy oświadczają, że posiadają
prawo do dysponowania nieruchomością wynikające z tytułu:
własności

współwłasności

inne………………………….

Powyższe prawo do dysponowania przedmiotową nieruchomością wynika z:
………………………………………………………..…………………………………………….……………….………
(nazwa i numer dokumentu – na dowód czego przedstawia wypis z księgi wieczystej, odpis aktu notarialnego, inne **)

Imię i nazwisko
Właściciela / współwłaścicieli

Adres zameldowania

PESEL

1
2
3
4
5

5

Dotyczy współwłasności:
Jako współwłaściciele wyżej określonej nieruchomości wyznaczamy:
Pana/nią ………………………………………………………..…………………………………………….……………….
do podpisania, realizacji i rozliczania umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzania ścieków z przedmiotowej
nieruchomości.
Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu
karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych powyżej.

………………………………………………

Podpisy

(miejscowość, data)

1. ………………………………………………
2. ………………………………………………
3. ………………………………………………
4. ………………………………………………
5. ………………………………………………
** niepotrzebne skreślić
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