
5. Wnoszę o rozwiązanie umowy:

Zaopatrzenie w wodę odprowadzania ścieków

1.

2.

3.

WNIOSEK
W06

Data wpływu

o rozwiązanie umowy o zaopatrzenie w wodę   

   i/lub odprowadzanie ścieków  *

7. Numer wodomierza głównego: 8. Wskazanie wodomierza: 9. Data odczytu:

6. Numer odbiorcy usług:

CZĘŚĆ A Dane Odbiorcy Usług

1. Imię i nazwisko /firma:

2. Adres do korespondencji: 

3. Numer telefonu/ e-mail: 4. Adres punktu poboru wody/odprowadzania ścieków:

CZĘŚĆ B Wskazanie wodomierza na dzień przekazania nieruchomości 

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

20. Przyczyny rozwiązania umowy:

sprzedaż przekazanie nieruchomości

utrata tytułu prawnego do nieruchomości inna:…..............................................

Załącznik nr 6 do  Zarządzenia Nr 13/2021

Prezesa Zarządu „Zakładu Wodociągów

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

21. W przypadku gdy następuje zmiana właściciela i nie dokonano wypowiedzenia umowy przez zbywającego nieruchomość oraz nie zgłosił się do 

zawarcia umowy nowy nabywca nieruchomości, w dalszym ciągu obowiązuje umowa zawarta ze zbywającym nieruchomość. Do chwili dokonania 

formalności przez obie strony odciążany jest dotychczasowy Odbiorca.

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. 

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

wniosku.        

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

12. Data odczytu:11. Wskazanie wodomierza:10. Numer wodomierza ogrodowego:

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

19. Dokumenty załączone do wniosku: 

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

protokół zdawczo odbiorczy między obecnym właścicielem  i nowym nabywcą/użytkownikiem  (wniosek W07) 

CZĘŚĆ C Informacje

22. Informacje o ochronie danych osobowych: 

23. Oświadczam, że:


