
 

Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie wodę i odprowadzanie ścieków 
(wniosek przeznaczony dla osoby fizycznej) 

 

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

data i podpis przyjmującego wniosek 

 

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

umowa nr 

 

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

data i podpis wystawiającego umowę 

 

1. Wnioskodawca (strona umowy) 

I. Imię i nazwisko: ............................................................................................................................. .................................................... 

 Numer PESEL: .................................................................... 

Adres zamieszkania : …………………………………........................................................................................... .............................. 

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

Telefony kontaktowe/e-mail : …………………………………....................................................................................... .................... 

2. Wnioskuję o zawarcie umowy na 1) : ................................................................................................................................. ............. 

dla następującego obiektu (podać rodzaj obiektu) 2) : ………………................................................................................................... 

zlokalizowanego w 3)  : ……......................................................................................................................... ........................................ 

3. Tytuł prawny do obiektu 4)  : ........................................................................................................................... .............................. 

4. Cel przeznaczenia wody 5)  : …..……………………..…................. , rodzaj ścieków 6) : ………............................................... 

5. Termin rozpoczęcia: poboru wody …………………............…, odprowadzania ścieków : ............................................... ......... 

6. Stan wodomierza, od którego Wnioskodawca ponosi koszty dostawy wody i odprowadzania ścieków : ........................ ( m3) . 

 Stan wodomierza/ podwodomierza na wodę bezzwrotną:………….( m3) 

7. Liczba osób zamieszkujących nieruchomość ............................................................ 

8. Inne:……………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

Oświadczam,że jestem7): właścicielem nieruchomości, współwłaścicielem- udział:…………………..., zarządcą, dzierżawcą, 

użytkownikiem, inne.                  

                                                                                                                

………...................................................                       Pierzchnica, dnia .............................. 
                                                                                                  czytelny podpis wnioskodawcy                                              

 

 

1)  - zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, tylko zaopatrzenie w wodę, tylko odprowadzanie ścieków 
2)  - lokal: mieszkalny, handlowy, usługowy, gastronomiczny, produkcyjny, budowa: działka budowlana, budynek w budowie, 
3)  - miejscowość, ulica, nr domu lub nr działki 
4)  - własność, dzierżawa, najem, użytkowanie, użyczenie, inny 
5)  - gospodarstwo domowe,  działalność gospodarcza: handel, usługi, gastronomia , produkcja przemysłowa, woda na budowę 
6)  - bytowe ,  przemysłowe, komunalne 

7) - niepotrzebne skreślić 

 

 



I. Klauzula informacyjna administratora danych osobowych: 

Administratorem danych osobowych jest Zakład  Komunalny w Pierzchnicy Sp. z o. o. z siedzibą w 

Pierzchnicy ul. Kielecka 20. 

Usługobiorca może się kontaktować listownie na adres: Pierzchnica ul. Kielecka 20, mailowo na adres: 

zkpierzchnica@wp.pl , telefonicznie pod numerem 413538215 lub z powołanym przez nas inspektorem 

ochrony danych abcrodo@op.pl . Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać w celu wykonania umowy o 

zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków. 

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest niniejszy wniosek o określenie warunków 

przyłączenia (Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). 

Dane osobowe Usługobiorcy, Zakład Komunalny w Pierzchnicy Sp. z o.o.  może przekazywać:  

• osobom upoważnionym przez Zakład Komunalny w Pierzchnicy Sp. z o.o. –pracownikom i 

współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, 

• podmiotom przetwarzającym - którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych, 

• innym odbiorcom – np. kurierom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym, 

obowiązujących przepisów mogą żądać przekazania danych. 

Dane osobowe będziemy przetwarzać w okresie wykonywania umowy o zaopatrzenie w wodę lub 

odprowadzanie ścieków.  Wnioskodawca ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, numeru PESEL oraz adresu 

zamieszkania lub do korespondencji jest dobrowolne, przy czym jest również warunkiem rozpatrzenia 

niniejszego Wniosku. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w postaci numeru telefonu oraz adresu e-

mail nie jest warunkiem rozpatrzenia niniejszego Wniosku ma na  celu przyspieszenie jego rozpoznania i 

ułatwienie kontaktu z Panią/Panem. 

  

Usługobiorca na prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

Oświadczam, że zapoznałem/-am się z treścią klauzuli informacyjnej. 

 

--------------------------      --------------------------- 
         (data)              (podpis) 
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