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Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Starachowicach                                                                                     ….Starachowice....... ................14.10.2020 r.. 

spółka z o.o. , ul. Iglasta 5                                                                                                                                                     (miejscowość)    (data)                                                           
27 – 200 Starachowice 

NIP 6641808503 

poczta@pwik.starachowice.pl                                    Wniosek o zawarcie umowy  

na dostarczanie wody / odprowadzanie ścieków
1 

 

Wnoszę o zawarcie umowy na następujące dane: 

 

1. Nazwisko i imię osoby, z którą będzie zawarta umowa/ dane podmiotu: …Jan Kowalski.................................                            

Adres zamieszkania/siedziby: ……ul. Mała 1, 27-200 Starachowice…………………………………………

 PESEL/ NIP : ………12345678901………………………………………………………………………………………

 Dotyczy obiektu / adres…ul. Nowa 1, 27-200 Starachowice………………………………………………….

 Telefon: ……123-456-789…………………………………………………………………………………………………. 

Adres do korespondencji: ………ul. Duża 1, 27-200 Starachowice………………………………………….. 

Adrese-mail: JAN.KOWALSKI@WP.PL……………………………………………………………………...... 

                                                            Prosimy o podanie tylko jednego adresu e-mail i wypełnianie drukowanymi literami 

 

2. Stan prawny nieruchomości (w ppkt. A podać nr księgi wieczystej lub rodzaj i numer dokumentu)¹ 

A. Własność/ Współwłasność² ……KW 12345……………………………………………………………………. 

B. Użytkowanie na podstawie umowy³: najmu, dzierżawy, użyczenia, innej ……………………………………………… 

C. Nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym⁴ (zasiedzenie, sprawy spadkowe w toku, inne) 

3. Woda dostarczana zgodnie z umową będzie zużywana dla potrzeb¹:  

A.  gospodarstw domowych,                                  C.  budowy/ remontu        E.  innych: ………………………………… 

              B.  działalności gospodarczej/ usługowej                 D.  podlewania ogrodu  

 

4. Miejsce odprowadzania ścieków¹:  

A. kanalizacja PWiK            B.  szambo       C. przydomowa oczyszczalnia ścieków D.  gmina Brody 

 

5. Stan wodomierza/-y na dzień złożenia wniosku: ………123 m³…………………………………………………………….. 

 

E - FAKTURA/ZGODA (usługa dobrowolna)¹  Tak    ,    Nie  

 
Wyrażam zgodę na przesyłanie faktur w formie elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj., Dz. U.                      

z 2018r., poz. 2174 z póżn. zm.) na podany wyżej adres poczty elektronicznej (e-mail) oraz wiadomości tekstowych (sms) na pierwszy z w/w numerów 

telefonu komórkowego, dotyczących faktur oraz innych informacji na temat usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 

spółka z o.o. np.  o upływie terminu zapłaty faktury.   

Oświadczenia Odbiorcy usług:            

1. Potwierdzam, że jest mi znany obowiązujący w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. Regulamin  przesyłania faktur oraz innych zawiado-
mień w formie elektronicznej (E-FAKTURA), który znajduje się na kolejnej stronie formularza, a niniejsza zgoda jest jego integralną częścią.    

2. Potwierdzam, że zapoznałem się z zasadami przetwarzania danych osobowych obowiązującymi w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o., 

które znajdują się na kolejnej stronie niniejszego formularza i wyrażam zgodę na ich przetwarzanie.    
3. Akceptuję postanowienia wymienionego wyżej Regulaminu, w szczególności, że rezygnuję z otrzymywania faktur w formie papierowej oraz, że dniem dostar-

czenia faktury, będzie dzień wysłania e-faktury na wskazany wyżej adres poczty elektronicznej (e-mail). 

   
Prawdziwość danych potwierdzam 

 

                                                                                                                                                                                                     Jan Kowalski 
………………………………………………………………..                                                                  …….…………………………………………………….        

Pieczątka i podpis pracownika przyjmującego wniosek                                               (podpis czytelny wnioskodawcy lub osoby reprezentującej⁵) 

 ¹  podkreślić właściwe,   ² dołączyć zgody współwłaścicieli,  ³ dołączyć umowę,  ⁴ dołączyć  oświadczenie,    ⁵dołączyć pełnomocnictwo 
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OŚWIADCZENIE ODBIORCY USŁUG o zapoznaniu się z obowiązującymi w PWiK sp. z o.o.  zasadami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych. 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 
nr L119 z dnia 4.05.2016), dalej Rozporządzenie, informuję, że:         

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych, dalej Administrator, jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. z siedzibą w Starachowicach, 

(27-200), ul. Iglasta 5, zwana dalej Spółką, reprezentowana przez Zarząd Spółki.      
2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych w Spółce pełni Pani Marta Krajewska, e-mail: iod@pwik.starachowice.pl    

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane i przechowywane będą przez Spółkę w celu niezbędnym do realizacji umowy i jej zadań statutowych i nie będą udostępniane 

innym podmiotom i instytucjom z wyjątkiem uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz tym, z którymi Spółka zawarła umowę powierzenia przetwarzania 
danych zgodnie z art. 28 Rozporządzenia, np. podmiotom świadczącym usługę w zakresie obsługi systemów informatycznych.    

4. Spółka gromadzi i przetwarza tylko te dane osobowe, które są niezbędne dla zawarcia umowy lub realizacji zadań Spółki wynikających z przepisów prawa, w tym  

z obowiązującego w gminach, na terenie, których Spółka wykonuje ich zadania własne, Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.  
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do zawarcia umowy lub realizacji zadań Spółki, o których mowa w pkt  4. Nie podanie danych 

osobowych skutkuje brakiem możliwości zawarcia umowy i świadczenia usługi E-faktura.        

6. Posiada Pani/Pan prawo do:             
a) dostępu do treści przekazanych Spółce swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania a także do zażądania 

zaprzestania ich przetwarzania i przenoszenia danych,            

b) wycofania zgody w dowolnym momencie, na dalsze przetwarzanie swoich danych osobowych, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.          

c) wniesienia, zgodnie z art. 77 Rozporządzenia, skargi do organu nadzorczego ( na ades: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli 

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się niezgodnie z przepisami prawa.   
d) skutecznego, zgodnie z art. 79 Rozporządzenia, środka ochrony prawnej przed sądem przeciwko Spółce lub przeciwko podmiotowi przetwarzającemu Pani/Pana 

dane osobowe.                

7. Pani/Pana dane osobowe przekazane Spółce będą przetwarzane wyłącznie w przypadkach określonych w art. 6 ust. 1 pkt a), b),c),f) Rozporządzenia.  
8. Dane udostępniane przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. Spółka nie będzie ich przekazywać, ani też nie ma takiego zamiaru, do państwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowej. 
 

 

                                                                                                                                                     

Regulamin przesyłania faktur oraz innych zawiadomień  w formie elektronicznej w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o.  w Starachowi-

cach (USŁUGA E-FAKTURA) 

1. Podstawą prawną przesyłania faktur w formie elektronicznej jest Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj., Dz. U.  z  2018  r.  poz. 2174   
z późn. zm.) zwana dalej Ustawą.        

2. Ilekroć jest mowa o Przedsiębiorstwie, rozumieć przez to należy Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 

Starachowicach ul. Iglasta 5 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 
0000139930, o nr NIP 6641808503 i nr REGON 2909411746.         

3. Ilekroć jest mowa o usłudze e-faktura należy przez to rozumieć wysyłanie obrazu faktury na adres poczty elektronicznej wskazany przez Odbiorcę usług zgodnie  

z poniższymi zasadami w formacie PDF (Portable Document Format) lub wysyłanie wiadomości tekstowych (sms) dotyczących faktur oraz innych informacji na temat 
usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo, np. o upływie terminu zapłaty faktury oraz o braku wody na wskazany przez Odbiorcę usług numer telefonu komórkowe-

go.        

4. Do podglądu oraz weryfikacji przesłanej faktury służy program, który Odbiorca usług bezpłatnie pobierze i zainstaluje we własnym zakresie („Adobe Acrobat 
Reader"). Oprogramowanie dostępne do pobrania: https://get.adobe.com/pl/reader/  

5. Przedsiębiorstwo wystawia i przesyła w formie elektronicznej faktury gwarantując autentyczność ich pochodzenia oraz integralność treści w rozumieniu art. 106m 

Ustawy, poprzez zastosowanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego.   
6. Faktura jest wysyłana Odbiorcom usług, którzy zawarli z przedsiębiorstwem umowę na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków, dostarczanie wody, odprowa-

dzanie ścieków na czas ich obowiązywania. Świadczenie usług objętych niniejszym Regulaminem jest dobrowolne i bezpłatne.   

7. Odbiorca usług wyraża akceptację na przesyłanie faktur poprzez przekazanie swojej zgody na niniejszym wniosku zawierającym dane pozwalające zidentyfikować 
Odbiorcę usług, który powinien zostać poświadczony podpisem Odbiorcy usług lub (podpisami) osób reprezentujących Odbiorcę usług.   

8. Odbiorca usług przekazuje Przedsiębiorstwu prawidłowo wypełniony formularz akceptacji za pomocą następujących kanałów komunikacji:   

a. osobiście w Biurze Obsługi Klienta Przedsiębiorstwa,         
b. korespondencyjnie na adres: PWiK spółka z   o.o. ul. Iglasta 5, 27-200 Starachowice lub skanem na adres: poczta@pwik.starachowice.pl  

9. Usługa e-faktura zostanie udostępniona nie później niż 14 dnia od dnia wpływu prawidłowo wypełnionego wniosku pod warunkiem, że podane adres e-mail i numer 

telefonu są poprawne.              

10. Wpływ prawidłowo wypełnionego wniosku o korzystanie z usługi e-faktury:        

a.  oznacza, że Odbiorca usług rezygnuje z otrzymywania faktur w formie papierowej,     

b. nie oznacza wyłączenia prawa Przedsiębiorstwa do przesyłania faktur w formie papierowej.      
11. Za dzień doręczenia faktury uważa się dzień wysłania e-faktury.         

12. Podając adres e-mail, odbiorca usług oświadcza, że posiada dostęp do tego adresu i zobowiązuje się do utrzymywania jego aktywności w okresie korzystania  

z usługi. Przedsiębiorstwo nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawidłowego adresu e-mail ani za działania operatorów telekomunikacyjnych, w tym koszty 
odbioru wiadomości (sms).            

13. W przypadku braku pisemnego powiadomienia Przedsiębiorstwa o zmianie adresu e-mail lub numeru telefonu, wszelka korespondencja kierowana na dotychcza-

sowy adres e-mail lub numer telefonu jest uważana za prawidłowo doręczoną i wywołuje wszelkie skutki prawne.    
14. W przypadku zmiany adresu e-mail lub telefonu komórkowego wskazanych we wniosku, Odbiorca usług jest zobowiązany do niezwłocznego wypełnienia  

i przekazania Przedsiębiorstwu wniosku „E-faktura/Zmiana”.           

15. Odbiorca usług jest uprawniony do wycofania zgody na korzystanie z usługi e-faktura. Obowiązuje pisemna forma wniosku „E-faktura/Wycofanie zgody”. 
Zaprzestanie świadczenia usługi e-faktura nastąpi nie później niż 14 dni od daty wpływu do Przedsiębiorstwa wniosku wycofującego zgodę na tą usługę.  

16. Usługa e-faktura jest świadczona najpóźniej do dnia rozwiązania umowy, o której mowa w pkt 6 lub do dnia zamknięcia wody lub ścieków. Zawarcie umowy  

z nowym Odbiorcą usług na ten sam punkt oznacza zaprzestanie świadczenia usługi dotychczasowemu Odbiorcy usług.     
17. Regulamin oraz wzory dokumentów związanych z usługą e-faktura dostępne są na stronie internetowej www.pwik.starachowice.pl   

18. Świadczenie usługi e-faktura jest możliwe wyłącznie w stosunku do wszystkich posesji Odbiorcy usług.      

19.Przedsiębiorstwo zastrzega sobie prawo zmiany treści Regulaminu. Wszelkie zmiany wchodzą w życie po ich opublikowaniu na stronie  www.pwik.starachowice.pl 
20. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 15.05.2019 r.          

          


