
 zaznaczyć właściwe   * niepotrzebne skreślić 1 
dotyczy podmiotów niebędących konsumentami, w tym 

osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą 
 

2 pole nieobowiązkowe 

Strona 1 z 3 
 

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY Z OŚWIADCZENIEM  
O WYPOWIEDZENIU UMOWY ORAZ WNIOSKIEM O ZAWARCIE UMOWY 

 o zaopatrzenie w wodę  o odprowadzanie ścieków 

I. PROTOKÓŁ 

Adres punktu poboru wody/odbioru ścieków*: 

 Ulica, nr domu/lokalu ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Kod pocztowy, miejscowość ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Wskazanie wodomierza na 

dzień przekazania/przejęcia 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

         

 czytelny podpis osoby przekazującej   miejscowość, data   czytelny podpis osoby przejmującej  

II. OŚWIADCZENIE O WYPOWIEDZENIU UMOWY 

Dane osoby wypowiadającej umowę: 

 Imię i nazwisko/nazwa firmy* ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nr ewidencyjny Odbiorcy ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

PESEL ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

NIP1 ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Telefon kontaktowy2 ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adres e-mail2 ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adres korespondencyjny: (na ten adres zostanie wysłane rozliczenie końcowe) 

 Ulica, nr domu/lokalu ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Kod pocztowy, miejscowość ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Kraj ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 W przypadku wystąpienia nadpłaty, proszę o: 

   przekazanie nadpłaty na rachunek bankowy o numerze: ………………………………………………………………………………………….. 

   zaliczenie nadpłaty na poczet moich należności za pobraną wodę/odprowadzone ścieki* w punkcie: 

  
Ulica, nr domu/lokalu ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Kod pocztowy, miejscowość ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Oświadczam, że: 

Wypowiadam Umowę o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków o numerze: ……………………………………………………………… 

z zachowaniem umownego okresu wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia Umowy może ulec skróceniu, gdy w tym okresie strona 

przejmująca zawrze Umowę o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków do tej samej nieruchomości lub tego samego 

obiektu/lokalu. Data wpływu niniejszego protokołu, zawierającego podpisane oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy przez 

uprawnioną osobę do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach rozpoczyna bieg wypowiedzenia Umowy. 

Do dnia rozwiązania Umowy zobowiązuję się uregulować wszelkie należności wynikające z tytułu realizacji Umowy. 

 

 

 

 
 

 
   

 miejscowość, data 

 
  czytelny podpis osoby składającej oświadczenie 

 

 

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. DATA WPŁYWU/SYGNATURA 
(wypełnia Spółka) 

ul. Bohaterów Getta 9-11,  68 – 200 Żary 
tel. (68) 479-46-10(11), fax. (68) 479-46-12 
e-mail: zwikzary@zwikzary.pl 

 
BOK: 

tel. (68) 479-46-37(55), 
e-mail: ebok@zwikzary.pl 

mailto:zwikzary@zwikzary.pl
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III. WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY 

     o zaopatrzenie w wodę      o odprowadzanie ścieków 

Dane osoby wnioskującej o zawarcie umowy: 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 WNIOSKODAWCA/WNIOSKODAWCY 

Imię i nazwisko/nazwa firmy* …………………………………………………………. …………………………………………………………. 

 …………………………………………………………. …………………………………………………………. 

PESEL …………………………………………………………. …………………………………………………………. 

NIP1 …………………………………………………………. …………………………………………………………. 

Telefon kontaktowy2 …………………………………………………………. …………………………………………………………. 

Adres e-mail2 …………………………………………………………. …………………………………………………………. 

Rodzaj prowadzonej 

działalności gospodarczej1 

…………………………………………………………. …………………………………………………………. 

…………………………………………………………. …………………………………………………………. 

   

 Adres zamieszkania/adres siedziby*:  

  
Ulica, nr domu/lokalu …………………………………………………………      ………………………………………………………… 

Kod pocztowy, miejscowość …………………………………………………………      ………………………………………………………… 

   

Adres korespondencyjny, jeśli jest inny niż adres zamieszkania/adres siedziby: 

  
Ulica, nr domu/lokalu …………………………………………………………. …………………………………………………………. 

Kod pocztowy, miejscowość …………………………………………………………. …………………………………………………………. 

Kraj …………………………………………………………. …………………………………………………………. 

   

Wnoszę o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę/odprowadzanie ścieków*. 

Załączniki: 

 Odpis dokumentu wskazującego tytuł prawny do nieruchomości lub opis statusu prawnego wnioskodawcy w stosunku do 

nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym wraz z odpisem dokumentów potwierdzających nieuregulowany stan 

prawny nieruchomości – załącznik obowiązkowy 

 Pełnomocnictwo do działania przy wykonywaniu czynności formalno – prawnych w tym zaciągania zobowiązań finansowych 

 KRS lub wpis do rejestru CEIDG1 

 Inne: 

  

OŚWIADCZENIA  

 
Ja niżej podpisana/y niniejszym oświadczam że zapoznałam/em się z treścią zamieszczonej poniżej klauzuli informacyjnej 

dotyczącej przetwarzania danych osobowych. Przedstawiona klauzula  informacyjna jest dla mnie w pełni zrozumiała i jasna. 

 Dotyczy Pełnomocnika: oświadczam, że przekazałem obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych 

wobec wnioskodawcy, od którego dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu złożenia wniosku. 

 Oświadczam, że podane wyżej dane są zgodne ze stanami faktycznym i prawnym na dzień złożenia wniosku w ZWiK Sp. z o.o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 miejscowość, data   
czytelny podpis  

wnioskodawcy/pełnomocnika 
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KLAUZULA INFORMACYJNA 

W związku z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku  

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. Urz. UE, nr 119 str. 1), (dalej: Rozporządzenie RODO), informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach przy ul. Bohaterów 

Getta nr 9-11, KRS: 0000323263, REGON: 080315632, NIP: 9282033304. Z administratorem można się skontaktować pod 

numerem tel.: (68) 479 46 10, e-mail: zwikzary@zwikzary.pl. 

2. Administrator powołał inspektora ochrony danych – Rafała Wielgus, z którym można się skontaktować pod nr tel.:  

(68) 411 40 00, e-mail: iod@bhpex.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i realizacji umowy o zaopatrzenie w wodę lub 

odprowadzania ścieków na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia RODO oraz ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku  

o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020r, poz. 2028 ze zm.). 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych będą wyłącznie: upoważnieni pracownicy Administratora, współpracujący na podstawie 

odpowiednich umów powierzenia firmom oraz instytucjom upoważnionych z mocy prawa do otrzymywania Państwa danych 

osobowych. 

5. Pani/Pana dane przetwarzane będą przez: czas trwania umowy, okres wynikający z przepisów oraz przez okres dochodzenia 

lub zabezpieczenia ewentualnych, wynikających z umowy roszczeń. 

6. Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. 

Uwaga: prawo do usunięcia danych nie ma zastosowania w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się 

z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu 

podlega Administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy 

publicznej powierzonej Administratorowi. 

7. Na czynności Administratora związane z przetwarzaniem danych osobowych, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do 

organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

8. Podanie przez Państwa danych osobowych w celu realizacji zadań przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  

w Żarach w zakresie wymaganym prawem jest obligatoryjne. Konsekwencją niepodania wymaganych prawem danych 

osobowych, będzie brak możliwości zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków. 

9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

 


