
Sosnowieckie Wodociągi   
Spółka Akcyjna 
 

Procedura zawierania  umów załącznik nr 9 
 

 Sosnowiec, dnia ......................................... 
 
 
 

Dane odbiorcy: 
 
................................................................................... 
Nazwa 

 
................................................................................... 
Ulica 

 
................................................................................... 
Kod pocztowy i miejscowość  

 
NIP:………………………………………………………………………… 

REGON: ………………………………………………………….……… 

KRS: ………………………………………………………………………. 

PESEL: ……………………………………………………………………   
                  (w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą) 

NR TEL.1): .................................................................. 

EMAIL1): ………………………………………………….……………. 

Adres do korespondencji:  
(adres na który będą przesyłane faktury oraz pozostała 
korespondencja; wypełniać w przypadku kiedy jest różny od 
podanego w danych odbiorcy): 
 

............................................................................... 
Nazwa 

 
............................................................................... 
Ulica  

 
............................................................................... 
Kod pocztowy i miejscowość  
 

 
 
 
 
I. WNIOSEK O UMOWĘ 
Zwracam się z prośbą o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków (zaznaczyć właściwe):  

 dla nieruchomości,  

 na zasadach określonych w art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2028 z późn. zm.) dla nieruchomości zabudowanej budynkiem 
wielolokalowym (wodomierz główny),  

 dla lokalu nr ……………………………. w budynku wielolokalowym, 

przy ul. …………….……………………………………………………………………………………….…………………………………… w Sosnowcu. 

Oświadczam, że:  

 jestem właścicielem 

 jestem współwłaścicielem 

 jestem najemcą do dnia …………………….….. 

 jestem dzierżawcą do dnia …………………….. 

 korzystam z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym  

Numer księgi wieczystej: ……………………………………….…………………………………………………………          

Numer punktu rozliczeniowego: ………………………………………… Nr odbiorcy: ……………………… 
(wypełnia pracownik Spółki) 

 
Do wniosku dołączam kopie następujących dokumentów: 

  ………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………… 
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III. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA I OPIS PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI 

a) Zapotrzebowanie na dostawę wody w m³/m-c ……………………..…… na cele ……………………………………………………… (wybrać 
pozycję z załącznika nr 1 do niniejszego wniosku)  

b) krótki opis procesu technologicznego wynikający z profilu prowadzonej działalności (wraz z opisem urządzeń do 
podczyszczania ścieków, jeśli takie występują)2). 

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

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

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

c) przybliżony skład podstawowych wskaźników w ściekach, charakterystycznych dla profilu prowadzonej 
działalności3). 

- ……………………… 

- ……………………… 

- ……………………… 
1)   dane nieobowiązkowe  
2)   dotyczy ścieków przemysłowych, 
3)  dotyczy ścieków przemysłowych, należy podać wybrane wskaźniki charakterystyczne dla profilu prowadzonej działalności w oparciu o wykaz 
wskaźników zwartych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2008 roku w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 
wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego 
(Dz.U.2019.1220) oraz zawartych w Rozporządzeniu Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 roku w sprawie sposobu realizacji obowiązków 
dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków prowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (t.j. Dz.U.2016.1757 z późn. zm.).  
 
Definicje ;  

a) ścieki 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, 

b) ścieki przemysłowe - ścieki, niebędące ściekami bytowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi, 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. 

III. OŚWIADCZENIA (DOTYCZY OSÓB FIZYCZNYCH): 

 otrzymałem(-am/-liśmy) Informację dotyczącą danych osobowych (klauzula informacyjna) stanowiącą załącznik 
nr 2 do niniejszego wniosku; 

 TAK /  NIE  Wyrażam zgodę na przetwarzanie nieobowiązkowych danych osobowych w postaci numeru telefonu 
i/lub adresu e-mail w celach o charakterze informacyjnym (m.in. awarie, remonty, opłaty) oraz kontaktowym 
z Sosnowieckimi Wodociągami Spółka Akcyjna 

 Wyrażam zgodę na wysyłanie do mnie wezwań do zapłaty za zobowiązania wynikające z umowy łączącej strony 
w formie elektronicznej na wskazany przez mnie powyżej adres poczty elektronicznej. 

IV. ROZSTRZYGANIE SPORÓW POMIĘDZY PRZEDSIĘBIORSTWAMI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYMI A 
ODBIORCAMI USŁUG. 

Zgodnie z art. 27e i art. 27f ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 
7 czerwca 2001 r. (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2028 z późn. zm.) w sprawach spornych dotyczących odmowy zawarcia umowy 
o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, na wniosek 
strony rozstrzyga organ regulacyjny w drodze decyzji. 
Dla Sosnowieckich Wodociągów Spółka Akcyjna organem regulacyjnym jest Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki 
Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 2, 44-100 Gliwice. 

 
 
 
 
 

.............................................  ......................................... 
podpis osoby przyjmującej      podpis wnioskodawcy 

 

 
 



V. INFORMACJE DZIAŁU ROZRACHUNKÓW I WINDYKACJI DOT. KONTRAHENTA NR: …………………………………………………… 
 
numer ostatniej wystawionej faktury …………………….……….., umowa zamknięta na dzień ……………………………..….………… 
 
Zadłużenie: …………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….……………… 

Uwagi: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 

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

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

 

 
 

………….…...................................... 
data i podpis pracownika Spółki 



 
 

Załącznik nr 1 do wniosku  
o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków 

Pobór wody przeznaczony do celów, o których mowa w art. 274 pkt 2 – 4 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo 
wodne (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.): 
1. zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, 
2. wydobywania węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu), 
3. pozostałego górnictwa i wydobywania, 
4. produkcji artykułów spożywczych, 
5. produkcji napojów, 
6. produkcji wyrobów tekstylnych, 
7. produkcji odzieży, 
8. produkcji skór i wyrobów ze skór wyprawionych, 
9. produkcji wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli, oraz  produkcji wyrobów ze słomy 

i materiałów używanych do wyplatania, 
10. produkcji papieru i wyrobów z papieru, 
11. wytwarzania i przetwarzania koksu i produktów rafinacji ropy naftowej, 
12. produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych, 
13. produkcji podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów 

farmaceutycznych, 
14. produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych, 
15. produkcji wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych, 
16. produkcji metali, 
17. produkcji metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń, 
18. produkcji komputerów oraz wyrobów elektronicznych i optycznych, 
19. produkcji urządzeń elektrycznych, 
20. produkcji innych maszyn i urządzeń, 
21. produkcji pojazdów samochodowych oraz przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli, 
22. produkcji innego sprzętu transportowego, 
23. produkcji mebli, 
24. produkcji wyrobów tytoniowych, poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji, produkcji innych 

wyrobów, naprawy, konserwacji i instalowania maszyn i urządzeń, 
25. wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów 

klimatyzacyjnych, 
26. zapewnienia funkcjonowania systemów chłodzenia elektrowni i elektrociepłowni dla instalacji 

posiadających w dniu wejścia w życie ustawy ważne pozwolenia wodnoprawne albo pozwolenia 
zintegrowane, 

27. zapewnienia funkcjonowania systemów chłodzenia elektrowni i elektrociepłowni dla instalacji, które po 
dniu wejścia w życie ustawy uzyskały pozwolenia wodnoprawne albo pozwolenia zintegrowane, 

28. poboru, uzdatniania i dostarczania wody, 
29. odprowadzania i oczyszczania ścieków, 
30. działalności związanej ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów oraz do celu odzysku 

surowców, 
31. robót budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków, 
32. robót związanych z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej, 
33. robót budowlanych specjalistycznych, 
34. handlu hurtowego i detalicznego, naprawy pojazdów samochodowych, włączając motocykle, 
35. administracji publicznej i obrony narodowej, obowiązkowego zabezpieczenia społecznego, 
36. opieki zdrowotnej i pomocy społecznej, 
37. innych niż wymienione w pkt 2-36, określonych w Polskiej Klasyfikacji Działalności, 
38. elektrowni wodnych, 
39. rolniczych na potrzeby zaopatrzenia w wodę ludzi i zwierząt gospodarskich, w zakresie niebędącym zwykłym 

korzystaniem z wód,  
40. rolniczych lub leśnych na potrzeby nawadniania gruntów i upraw, pobieranej za pomocą urządzeń 

pompowych.  
 
 
 
 



*Rozporządzenie 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 (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych). 
 

Załącznik nr 2 do wniosku  
o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków 

INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH 
(KLAUZULA INFORMACYJNA) 

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych są Sosnowieckie Wodociągi Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Sosnowcu (41-200), przy ulicy Ostrogórskiej 43, zwana dalej Administratorem. Administrator 
prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 
Dane osobowe są/będą przetwarzane przez Sosnowieckie Wodociągi Spółka Akcyjna  w szczególności: 
1) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lit.  b) i lit. c) lit. f RODO* w celu: 

a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub 
większej liczbie określonych celów, 

b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub 
do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,  

c) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, 
d) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych 

przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter 
wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, 
wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest 
dzieckiem. 

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: 
1) dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego 

Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres 
niezbędny do: 
a) obsługi klientów (np. w zakresie reklamacji), 
b) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi, 
c) wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub 

rachunkowych), 
2) dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania. 

W przypadku udzielenia zgody na kontakt z klientem drogą telefoniczną i/lub elektroniczną (e-mail) dane 
będą przetwarzane jedynie przez okres obowiązywania umowy. 

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe: 
1) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy 

Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania, 
2) prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub 

niekompletne, 
3) prawo żądania od Administratora usunięcia danych, 
4) prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych, 
5) prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych 

osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi, 
6) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 
7) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 
8) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 
Od dnia 25.05.2018 r. będzie możliwość skontaktowania się z inspektorem ochrony danych za pośrednictwem 
adresu abi@sosnowieckiewodociagi.pl ; nr telefonu 32 364 43 35; 

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

Kategorie odbiorców danych (podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu Sosnowieckich 
Wodociągów Spółka Akcyjna):  

banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy,  biura informacji gospodarczej, podmioty archiwizujące dokumenty, 
firmy świadczące usługi z tytułu ochrony osób i mienia, firmy zajmujące się obsługą systemów informatycznych    
i serwisów internetowych Administratora. 
 

mailto:abi@sosnowieckiewodociagi.pl
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