
 

 

Nowy Sącz, dnia …………..…………..r. 
Karta Informacyjna 

Załącznik nr 1 do umowy nr ..………….. z dnia …………………. 

Informacja   o   warunkach   poboru   wody   i/lub   odprowadzania   ścieków   z   nieruchomości   położonej  

przy ul……………………………………………………………………………………………………………………………… 

należącej do……………………………………………………………………………...........................................................             
imię i nazwisko lub nazwa płatnika/firmy 

PESEL ………………….……………….. NIP …………………….………….……REGON………………………………… 

Adres do korespondencji…………………….………………………………………………………………………………….. 

*Nr telefonu ………………………………….…………………….. *adres e-mail……………………………………………. 

Oświadczam, że w/w nieruchomość posiada podłączenie    wodociągowe  kanalizacyjne 

W przypadku podłączenia kanalizacyjnego do kanalizacji odprowadzane są: 

 ścieki bytowe (pochodzące z gospodarstw domowych, osiedli mieszkaniowych i terenów usługowych 

powstające w wyniku ludzkiego metabolizmu) 

 ścieki przemysłowe (odprowadzanie z nieruchomości, na których prowadzi się działalność gospodarczą, 

które nie są ściekami bytowymi) 

 ścieki komunalne (mieszanina ścieków bytowych i przemysłowych) 

 

W przypadku odprowadzania ścieków przemysłowych, komunalnych proszę wypełnić załącznik nr 2 do umowy – 

Charakter produkcji w zakładzie (dotyczy podmiotów prowadzących działalność gospodarczą) 

Czy nieruchomość ma własne ujęcie wody (np. studnię)?    TAK   NIE  

Czy nieruchomość ma inne ujęcie wody (np. gminny wodociąg)?  TAK   NIE 

Czy na nieruchomości prowadzona jest działalność gospodarcza?   TAK   NIE 

**Jeżeli na nieruchomości prowadzona jest działalność gospodarcza lub usługowa proszę wpisać ilość osób 

zatrudnionych/użytkowników/uczniów itp.:  

 biura  (ilość osób zatrudnionych) …………………………………………………………………………………….. 

 sklepy (proszę podać branżę / ilość osób zatrudnionych )………………………………………………………… 

 zakłady rzemieślnicze (proszę podać branżę/ ilość osób zatrudnionych ) ………………………………………. 

 kawiarnie (ilość miejsc siedzących) ………………..……..…………………………………………………………. 

 bary (ilość miejsc siedzących) ………….…………………………………………………………………………….. 

 restauracje (ilość miejsc siedzących).………………………………………………………………........................ 

 gabinety lekarskie, stomatologiczne (ilość osób zatrudnionych)…….……………………………………………. 

 szkoły w których znajduje się stołówka (ilość uczniów)…….………………………………………………………. 

 szkoły bez stołówki (ilość uczniów)…….…………………………………………………………………………….. 

 inne (proszę podać jakie / ilość osób) ……………………………………………………………………………….. 

 

Jeżeli na nieruchomości prowadzona jest działalność gospodarcza, to do jakiego celu pobierana jest 

woda………………………………………………………………………………………………………………………………

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

Jeśli woda wchodzi w skład produktów proszę wypełnić załącznik nr 2 do umowy – Charakter produkcji w zakładzie 

(dotyczy podmiotów prowadzących działalność gospodarczą) 

 



 

 
 
 
 

Ilość osób zamieszkujących nieruchomość wg poniższego podziału: 

• Wodociąg bez ubikacji i łazienki (brak kanalizacji), pobór wody ze zdroju podwórzowego lub 

ulicznego…………………………………………………………………………………………………………………   

• Wodociąg, ubikacja bez łazienki ……………………………………………………………………………………... 

• Wodociąg, zlew kuchenny, wc, brak łazienki i ciepłej wody ………………………………………………………. 

• Wodociąg, ubikacja, łazienka, lokalne źródło ciepłej wody (piecyk węglowy, gazowy - gaz z butli, elektryczny, 

bojler) …………………………………………………………………………………………………….. 

• Wodociąg, ubikacja, łazienka, dostawa ciepłej wody do mieszkań (z elektrociepłowni, kotłowni osiedlowej 

lub blokowej) …………………………………………………………………………………………………………… 

Czy na nieruchomości prowadzona jest budowa?     TAK   NIE  

Jeśli TAK, proszę podać przedmiot budowy ………………………………………………………………………………. 

datę rozpoczęcia …………………..……………… i przewidywaną datę zakończenia ………………….……………… 

budowy stan zaawansowania robót budowlanych …………………………………………………………….……. 

oraz  stan wodomierza na dzień rozpoczęcia korzystania z kanalizacji: …………………………………………………… 

Oświadczam, że podane wyżej informacje są zgodne ze stanem faktycznym. W przypadku jakiejkolwiek 

zmiany podanych wyżej danych i informacji zobowiązuje się do niezwłocznego dostarczenia do Spółki 

Sądeckie Wodociągi nowej Karty Informacyjnej zawierającej aktualne dane. 

.......................................................                   ........................................................... 

Miejscowość, data       Czytelny podpis płatnika 

* Podanie numeru telefonu i adresu e-mail jest dobrowolne. Wyrażam zgodę na przetwarzanie tych danych przez Sądeckie Wodociągi Sp. z o.o. 

z  siedzibą w Nowym Sączu, ul. Wincentego Pola 22 w celu prawidłowej realizacji umowy o dostarczenie wody i/lub odbiór ścieków, a także 

realizacji pozostałych usług świadczonych przez Administratora danych. Udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta 

w każdym czasie. 

.......................................................                   ........................................................... 

Miejscowość, data       Czytelny podpis płatnika 

Klauzula informacyjna: 

Administratorem danych osobowych są Sądeckie Wodociągi sp. z o.o. z  siedzibą w Nowym Sączu, ul. Wincentego Pola 22. Kontakt do Inspektora 

Ochrony Danych: iod@swns.pl. Podane dane przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia 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) z dnia 27 

kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) oraz ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 

1152,1629). Podane dane te są przetwarzane w celu prawidłowej realizacji umowy o dostarczenie wody i/lub odbiór ścieków, a także realizac ji 

pozostałych usług świadczonych przez Administratora danych. Podane dane będą udostępniane jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie 

przepisów prawa. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich poprawiania. Podane dane będą przetwarzane 

przez czas trwania umowy a także po jej ustaniu w związku ze spełnieniem wymagań wynikających z prawa podatkowego, rachunkowego, oraz 

w czasie zapewniającym możliwość rozpatrywania ewentualnych roszczeń. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo 

ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody 

w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, w zakresie 

wynikającym z przepisów RODO. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 

że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.  

** Dane dotyczące prowadzonej działalności w tym ilości użytkowników gromadzone są dla celów statystycznych zgodnie  

z ustawą z 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (tj. Dz.U. z 2016 poz. 1068 ze zm.). 

Sprawdzono prawidłowość wypełnienia oraz zweryfikowano przedłożone dokumenty. Przyjęto dnia ………………………………………….  

Czytelny podpis osoby przyjmującej Kartę Informacyjną ………………………………………….. 


