
6. Rodzaj faktury: 7. Adres e-mail:

e-faktura papierowa

nowa tak

zmiana nie

W02
Data wpływu

19. Dokumenty załączone do wniosku o zawarcie umowy: 

odpis z księgi wieczystej nr …........................................(do wglądu) 

8. NIP / KRS / REGON**:

15. Własne ujęcie wody:14. Stan faktyczny nieruchomości:

działka niezabudowana

4. Adres punktu poboru wody/odprowadzania ścieków:

CZĘŚĆ C Zakres umowy

9. Rodzaj prowadzonej działalności**:

WNIOSEK

CZĘŚĆ A Dane Odbiorcy Usług

pełnomocnictwo do działania w imieniu wnioskodawcy

Inny dokument..................................................................................................................................

16. Rodzaj odprowadzanych ścieków:

11. Wskazanie wodomierza: 12. Data odczytu:

CZĘŚĆ B Wskazanie wodomierza na dzień przekazania nieruchomości (wypełnić w przypadku zmiany odbiorcy usług).

2. Adres zamieszkania/siedziby (ulica, nr budynku/mieszkania, kod pocztowy, miasto):

w budowie

zamieszkała

3. Adres do korespondencji: 

5. Numer telefonu:

13. Rodzaj umowy:

Załacznik nr 2 do  Zarządzenia Nr 13/2021

Prezesa Zarządu „Zakładu Wodociągów

i Kanalizacji – Sochaczew” Sp. z o.o. z dnia 20 października 2021 roku

CZĘŚĆ D Przedłożone dokumenty i oświadczenia

nieruchomość jest wyposażona w  bezodpływowy zbiornik nieczystości ciekłych (szambo)/przydomową oczyszczalnię ścieków *

przemysłowe (ścieki niebędące ściekami bytowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi będącymi skutkiem opadów 

atmosferycznych, powstałe w związku z prowadzoną przez zakład działalnością handlową, przemysłową, składową, transportową lub usługową, a 

także będące ich mieszaniną ze ściekami innego podmiotu, odprowadzane urządzeniami kanalizacyjnymi tego zakładu)

18. Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 2):17. Grupa taryfowa zbiorowego odprowadzania ścieków 1) :

K1_GP K5_PdP K9_PEL

1. Imię i nazwisko /firma:

o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę   

   i/lub odprowadzanie ścieków  *

10. Numer wodomierza:

bytowe (ścieki z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej, powstające w wyniku ludzkiego metabolizmu lub 

funkcjonowania gospodarstw domowych oraz ścieki o zbliżonym składzie pochodzące z tych budynków)

K2_GPL

K3_PP

K4_PPL

K6_GE

K7_GEL

K8_PE W4_PPL W8_PE

inny dokument, z którego wynika tytuł prawny Odbiorcy usług do nieruchomości ...........................................................(do wglądu)

W9_PELW1_GP

W2_GPL

W3_PP

W5_GmP

W6_GE

W7_GEL



1.

2.

3.

K1_GP W1_GP

K2_GPL W2_GPL

K3_PP
W3_PP

K4_PPL W4_PPL

K5_PdP W5_GmP

K6_GE W6_GE

K7_GEL W7_GEL

K8_PE
W8_PE

K9_PEL W9_PEL

20. Oświadczam, że odbiorca usług:

Odbiorcy prowadzący działalność gospodarczą, tj. m.in. przedsiębiorstwa produkcyjne, 

usługowe itp., odprowadzający ścieki przemysłowe, rozliczani na podstawie ilości 

pobranej wody według wskazań wodomierza głównego, otrzymujący faktury w formie 

papierowej 'p" co miesiąc.

zapoznałem/am się z informacją RODO zamieszczoną na stronie internetowej https://zwik.sochaczew.pl/ w zakładce RODO;

 wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w tym dokumencie dla potrzeb niezbędnych do obsługi mojego wniosku.        

Tabela nr 1 - Taryfa dla zbiorowego odprowadzania ścieków Tabela nr 2 - Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę

* niewłaściwe skreślić, ** do celów identyfikacyjnych przedsiębiorcy, 1)  Tabela numer 1, 2)  Tabela numer 2;

jest właścicielem nieruchomości jest dzierżawcą nieruchomości

Pozostali odbiorcy prowadzący działalność gospodarczą, tj. m.in. przedsiębiorstwa 

produkcyjne, handlowe, usługowe, itp. Odprowadzający ścieki komunalne, rozliczani na 

podstawie ilości pobranej wody według wskazań wodomierza głównego z 

uwzględnieniem ilości wody bezpowrotnie zużytej, określonej na podstawie wskazań 

wodomierza dodatkowego, otrzymujący faktury w formie papierowej "p" co miesiąc.

jest współwłaścicielem nieruchomości posiada inny tytuł prawny do korzystania z nieruchomości

jest najemcą nieruchomości
….............................................................................

podane wyżej dane są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia wniosku do „ZWiK-Sochaczew” Sp. z o.o.;  

Gospodarstwa domowe odprowadzające ścieki bytowe, rozliczane na podstawie ilości 

pobranej wody według wskazań wodomierza głównego z uwzględnieniem ilości wody 

bezpowrotnie zużytej, określonej na podstawie wskazań wodomierza dodatkowego, 

otrzymujące faktury w formie elektronicznej "e" co kwartał.

Pozostali odbiorcy prowadzący działalność gospodarczą, tj. m.in. przedsiębiorstwa 

produkcyjne, handlowe, usługowe, itp., odprowadzający ścieki komunalne, rozliczani na 

podstawie ilości pobranej wody według wskazań wodomierza głównego, otrzymujący 

faktury w formie elektronicznej "e" co miesiąc.

Pozostali odbiorcy prowadzący działalność gospodarczą, tj. m.in. przedsiębiorstwa 

produkcyjne, handlowe, usługowe, itp., odprowadzający ścieki komunalne, rozliczani na 

podstawie ilości pobranej wody według wskazań wodomierza głównego z 

uwzględnieniem ilości wody bezpowrotnie zużytej, określonej na podstawie wskazań 

wodomierza dodatkowego, otrzymujący faktury w formie elektronicznej "e" co miesiąc.

Gospodarstwa domowe zużywające wodę do celów bytowych, rozliczane w oparciu 

o wskazania wodomierza głównego, otrzymujące faktury w formie papierowej "p" 

co kwartał.

Gospodarstwa domowe zużywające wodę wyłącznie do celów bytowych, rozliczane 

w oparciu o wskazania wodomierza głównego i wodomierza mierzącego ilość wody 

bezpowrotnie zużytej, otrzymujące faktury w formie papierowej "p" co kwartał.

Pozostali odbiorcy, tj. m.in. przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe, usługowe, 

organizacje użyteczności publicznej, w tym: szkoły, przedszkola, ośrodki zdrowia, urzędy 

itp.,zużywający wodę na cele prowadzonej działalności, rozliczani w oparciu o wskazania 

wodomierza głównego, otrzymujący faktury w formie papierowej "p" co miesiąc.

Pozostali odbiorcy, tj. m.in. przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe, usługowe, 

organizacje użyteczności publicznej, w tym: szkoły, przedszkola, ośrodki zdrowia, 

urzędy itp.,zużywający wodę na cele prowadzonej działalności, rozliczani w oparciu 

o wskazania wodomierza głównego i wodomierza mierzącego ilość wody 

bezpowrotnie zużytej, otrzymujący faktury w formie papierowej "p" co miesiąc

Gmina rozliczana za wodę zużytą na cele z art.22 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu 

w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, otrzymująca faktury w formie 

papierowej, rozliczana co miesiąc, w oparciu o wskazania wodomierza głównego.

Gospodarstwa domowe zużywające wodę do celów bytowych, rozliczane w oparciu 

o wskazania wodomierza głównego, otrzymujące faktury w formie elektronicznej 

"e" co kwartał.

Gospodarstwa domowe zużywające wodę do celów bytowych, rozliczane w oparciu 

o wskazania wodomierza głównego i wodomierza mierzącego ilość wody 

bezpowrotnie zużytej, orzymujące faktury w formie elektronicznej "e" co kwartał.

Pozostali odbiorcy, tj.m.in. przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe, usługowe, 

organizacje użyteczności publicznej, w tym: szkoły, przedszkola, ośrodki zdrowia, 

urzędy itp., zużywający wodę na cele prowadzonej działalności, rozliczani w oparciu  

o wskazania wodomierza głównego, otrzymujący faktury w formie elektronicznej 

"e" co miesiąc.Pozostali odbiorcy, tj. m.in. przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe, usługowe, 

organizacje użyteczności publicznej, w tym: szkoły, przedszkola, ośrodki zdrowia, 

urzędy itp.,zużywający wodę na cele prowadzonej działalności, rozliczani w oparciu 

o wskazania wodomierza głównego i wodomierza mierzącego ilość wody 

bezpowrotnie zużytej, otrzymujący faktury w formie elektronicznej "e" co miesiąc.

Gospodarstwa domowe odprowadzające ścieki bytowe, rozliczane na podstawie ilości 

pobranej wody według wskazań wodomierza głównego z uwzględnieniem ilości wody 

bezpowrotnie zużytej, określonej na podstawie wskazań wodomierza dodatkowego, 

otrzymujące faktury w formie papierowej "p" co kwartał.

Pozostali odbiorcy prowadzący działalność gospodarczą, tj. m.in. przedsiębiorstwa 

produkcyjne, handlowe, usługowe, itp., odprowadzający ścieki komunalne, rozliczani na 

podstawie ilości pobranej wody według wskazań wodomierza głównego, otrzymujący 

faktury w formie papierowej "p" co miesiąc.

Gospodarstwa domowe odprowadzające ścieki bytowe rozliczane na podstawie ilości 

pobranej wody według wskazań wodomierza głównego, otrzymujące faktury w formie 

elektronicznej "e" co kwartał.

Gospodarstwa domowe odprowadzające ścieki bytowe, rozliczane na podstawie ilości 

pobranej wody według wskazań wodomierza głównego, otrzymujące faktury w formie 

papierowej "p" co kwartał.

Data….......................................................... Podpis….........................................................................

Administratorem Państwa danych osobowych jest "Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew" Sp. z o.o. (dalej ZWIK) ul. Rozlazłowska 7, 96-500 Sochaczew. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora 

Ochrony Danych Osobowych Pana Marcina Cichockiego z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail: iodo@zwik.sochaczew.pl lub listownie „Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew” Sp.  z o. o. ul 

Rozlazłowska 7, 96-500 Sochaczew. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych są następujące: niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 

ust. 1 lit. b RODO), konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 

administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), czynności wynikające z ustawy z dnia 14 czerwca 2018 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Szczegółowa klauzula informacyjna znajduje 

się na stronie internetowej https://zwik.sochaczew.pl/ w zakładce RODO. 

21. Informacje o ochronie danych osobowych: 

22. Oświadczam, że:


