DATA PRZYJĘCIA
WNIOSKU:

ID ODBIORCY (PŁATNIKA)

Miękinia, dnia……...……………..…..

ANEKS NR

Z DNIA

DO UMOWY O ZAOPATRZENIE W WODĘ I

ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW Z DNIA

.

zawartej pomiędzy:
Zakładem Usług Komunalnych sp. z o.o. w Miękini ul. Willowa 18,55-330
Miękinia ,zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we
Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS: 0000032611, NIP 913-12-89-968 , REGON 930926335 – prowadzącym
działalność zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
na podstawie zezwolenia wydanego przez Wójta Gminy Miękinia z dnia 02 stycznia
2003r. , syg.RRZK.INK.703/01.2003 zwanym dalej „Przedsiębiorstwem”,
reprezentowanym przez:
1. Romualda Sieka – Prezesa Zarządu,
a
…………………………………………………………………………………………………
……………………PESEL: ………………………………..zamieszkałej/ym w
……………………………………...………..przy ulicy
………………………………………………………………….nr……………………………
, zwanym/ą w umowie „Odbiorcą Usług” .
W związku z zainstalowaniem wodomierza dodatkowego dla celów opomiarowania
wody zużywanej bezpowrotnie przez Odbiorcę Usług , Strony postanawiają
wprowadzić do umowy nr …………………………..z dnia ………………………zmiany
w brzmieniu następującym:
Aneks nr ……….. z dnia…………………. do umowy o zaopatrzenie w wodę i odbiór
ścieków z dnia………………………..
§1
Aneks określa zasady prowadzenia rozliczeń za odbiór ścieków z uwzględnieniem
ilości wody bezpowrotnie zużytej na cele……………………………….., zgodnie z
warunkami określonymi we wniosku o uzgodnienie miejsca lokalizacji wodomierza
dodatkowego, odliczającego wodę bezpowrotnie zużytą.
§2
1. Podstawą do odliczeń za ścieki będą wskazania wodomierza dodatkowego
opomiarowującego wodę zużywaną bezpowrotnie.
2. Wodomierz dodatkowy będzie odczytywany przy każdorazowym odczycie
wodomierza głównego.
3. Ilość ścieków odprowadzanych z nieruchomości będzie różnicą wskazań między
wodomierzem głównym nr ……………… , stan……………………. a
wodomierzem
dodatkowym
nr
…………………………..,ø…………stan…………m3, legalizacja……………………
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4. W przypadku niesprawności wodomierza dodatkowego (odliczającego wodę
bezpowrotnie zużytą), zerwania plomb lub nieaktualnej cech legalizacyjnej oraz
używanie wody za wodomierzem dodatkowym w celach innych niż określone w
§1, niniejszego załącznika , rozliczenie za ścieki będzie następowało jako równa
ilości wody pobranej , ustalonej na podstawie wskazań wodomierza głównego.
§3
Do obowiązków Przedsiębiorstwa należy:
1. odczytywanie wodomierza dodatkowego,
2. rozliczanie należności z uwzględnieniem wody bezpowrotnie zużytej na
podlewanie ogrodu,
3. oplombowanie wodomierza dodatkowego(odliczającego).
§4
Odbiorca Usług zobowiązuje się do:
1. utrzymania, wymiany, legalizacji wodomierza dodatkowego (odliczającego),
2. udostępniania pracownikom Przedsiębiorcy wstępu na teren nieruchomości
lub do pomieszczeń Odbiorcy Usług w celu dokonania odczytu, oplombowania
i kontroli instalacji za wodomierzem,
3. powiadomienia Przedsiębiorstwa o niesprawności wodomierza dodatkowego,
zerwania plomb lub osłon śrubunków,
4. zabezpieczenie i utrzymanie w należytym stanie pomieszczenia, w którym jest
zainstalowany wodomierz dodatkowy,
5. powiadomienie Przedsiębiorstwa o każdorazowej potrzebie wymiany
wodomierza dodatkowego.
§5
Załącznik sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla
każdej ze stron.

………………………………………………………………………..
Przedsiębiorstwo

………………………..…………………………………………….
Odbiorca Usług

KLAUZULA INFORMACYJNA DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o., ul. Willowa 18, 55-330 Miękinia
tel: 071-3178-166
E-mail: bok@miekinia-zuk.pl
NIP: 913-128-99-68
REGON: 930926335
Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych – e-mail: iod@miekinia-zuk.pl
Dane są przetwarzane w celu realizacji usług ciągłych, w tym zaopatrywania w wodę i odprowadzenia ścieków.
Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż na podstawie przepisów prawa.
Dane nie będą przekazywane do Państw trzecich.
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat od zakończenia umowy.
Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie umowy.
Jednocześnie posiadają Państwo możliwość dostępu i aktualizacji podanych danych.
Przysługuje Państwu prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zrealizowania celu. W ramach realizowanego przetwarzania nie
występuje profilowanie.
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