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Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o.  
ul. Grzybowa 50, 72-010 Police 
NIP 851-321-28-46, REGON 368109625 
tel. 91 42 41 310, 91 42 41 311 
 

 

WNIOSEK  

O ZMIANĘ DANYCH OBJĘTYCH UMOWĄ / ZMIANĘ UMOWY ** 

 

A. Dane Wnioskodawcy/Odbiorcy Usług: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
imię i nazwisko / nazwa firmy 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
adres zamieszkania/siedziby (ulica, nr domu/ lok., kod pocztowy miejscowość)   

Osoba fizyczna:      Firma / osoba prawna: 

PESEL ………………….…………………………………   NIP .…………………………………………………………………….. 

       REGON………….……………………………………………………. 

telefon kontaktowy………………………………………..; e-mail ……………………………………………………… 

Umowa Nr …..……………………….. z dnia ….…………….. o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie 

ścieków ** dla nieruchomości zlokalizowanej  w miejscowości 

…………………………………………………………..  przy ul.………………………..…………………………….., nr ..............., 

działka nr ......................,  

 

B. Wnoszę o zmianę danych objętych umową *: 

 adresu do doręczania faktur  / korespondencji 

 danych nieruchomości (nr, nazwa ulicy) 

 adresu zamieszkania/siedziby 

 inne: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Proszę o zmianę następujących danych: 

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

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

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

................................................................................................................................................................... 
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C. Wnoszę o zmianę umowy 

 na czas nieokreślony 

 w związku z podłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci  wodociągowej  

 w związku z podłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej  

 w związku z zainstalowaniem dodatkowego wodomierza mierzącego ilość bezpowrotnie zużytej wody  

 

 

1. Woda pobierana na cele*: 

 na cele gospodarcze      - w ilości ................. m3/m-c 

 na cele przemysłowe     - w ilości ................. m3/m-c 

 na cele inne ..........................................  - w ilości ................. m3/m-c 
podać jakie 

2. Rodzaj i ilość odprowadzanych ścieków*:  

  bytowych      - w ilości...................... m3/m-c 

  przemysłowych     - w ilości...................... m3/m-c 

 inne: ………………………………………….   -  w ilości .................... m3/m-c 

3. Nieruchomość jest wyposażona w bezodpływowy zbiornik nieczystości ciekłych (szambo) /  

przydomową oczyszczalnię ścieków** : TAK   ;  NIE   * 

4. Nieruchomość posiada własne ujęcie wody: TAK    - na ujęciu zamontowano wodomierz 

o numerze ……………………………, data legalizacji………………………..;  NIE   * 

 

 

D. Wnioskodawca / odbiorca usług oświadcza, że*: 

1.   jest właścicielem nieruchomości   

  jest dzierżawcą nieruchomości  

  jest współwłaścicielem nieruchomości  

  jest najemcą nieruchomości 

  posiada inny tytuł prawny do korzystania z nieruchomości:  ………………………………………………..... 

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

Do wglądu przedkładam tytuł prawny do korzystania z nieruchomości: …………………….................... 

........................................................................................................................................................... 

  korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.   

2. Działa za zgodą i wiedzą współwłaścicieli. 

3. Podane wyżej dane są zgodne ze stanem faktycznym na dzień złożenia wniosku. 
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Klauzula informacyjna dla wnioskodawcy dotycząca przetwarzania danych osobowych: 
a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o., ul. Grzybowa 50, 

72-010 Police tel. 91 42 41 310, 91 42 41 311, e-mail: sekretariat@zwikpolice.pl 
b) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji „wniosku o zmianę danych objętych umową / zmianę 

umowy”, a podstawą prawną ich przetwarzania jest: 

 Art. 6, ust.1 lit. b oraz c RODO - rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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, gdy przetwarzanie jest 
niezbędne do wykonania umowy, podjęcia działań przed jej zawarciem oraz wypełnienia naszych obowiązków 
prawnych (np. obowiązków archiwizacji); 

 art. 6 ust.1 lit. f RODO, gdy przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji naszych uzasadnionych interesów,  
przy zachowaniu równowagi między naszym interesem a Państwa prywatnością, bez nadmiernego wpływania  
na Państwa podstawowe prawa i wolności; Takimi uzasadnionymi interesami są, m.in.: umożliwienie 
kontaktu, zapobieganie oszustwom oraz działalności przestępczej, ustalenie lub dochodzenie roszczeń, a także 
obrona przed takimi roszczeniami; 

c) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do poprawiania, 
sprostowania danych, prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przy czym przepisy 
odrębne mogą wyłączyć  tę możliwość, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

d) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny, w celu realizacji niniejszego wniosku, jak 
również w celach ewidencyjnych, archiwalnych oraz dla celów ustalania lub dochodzenia roszczeń, a także obrony 
przed takimi roszczeniami; 

e) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji wniosku  
o zmianę danych objętych umową / zmianę umowy; 

f) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są: 
- podmioty przetwarzające, którym Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. zleci czynności 

przetwarzania danych, jeśli będzie to konieczne, 
- podmioty uprawnione przepisami prawa; 

g) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,  
nie będzie stosowane profilowanie. Państwa dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy; 

h) Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: email: inspektor_rodo@zwikpolice.pl, tel. 500 071 091. 

 
 
 
Police, dnia ............................. .................................................................................................... 

(czytelny podpis Wnioskodawcy/Pełnomocnika/pieczątka firmy) 

 
 
 
W załączeniu: 

1. Dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości (do wglądu: odpis  

z księgi wieczystej, akt notarialny, umowa najmu, umowa dzierżawy lub inny) – dotyczy pkt C 

2. Odpis z KRS lub wydruk z CEIDG, REGON, NIP – dotyczy osób prawnych / firm – dotyczy pkt C. 

3. Dowód osobisty – do wglądu, 

4. Pełnomocnictwo (jeśli umowę zawiera przedstawiciel właściciela) – dotyczy pkt C. 

5. Protokół odbioru końcowego przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego – dotyczy pkt C. 

6. Inne załączone dokumenty ............................................................................................................ 
 

 

 

 

…….…………………………………..……..………………………………………. 
 (data podpis pracownika ZWiK realizującego wniosek) 

 
 
 
* właściwe zaznaczyć,  ** niepotrzebne skreślić 
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