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Belsk Duży, ………………………. 

Dane osoby/podmiotu ubiegającego się o zawarcie umowy na dostawę 

wody/odprowadzenie ścieków****: 

 

..............................................................................          
Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu gospodarczego  

 

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

 

.............................................................................. 
Adres zamieszkania lub adres siedziby 

 

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

 

..............................................................................                         
Adres do korespondencji (wypełnić jeśli inny niż zamieszkania lub siedziby) 

 

nr telefonu ………………..................................... 

adres e-mail ……………………………………...                 

PESEL/NIP*..........................................................      

KRS/REGON*………………………………………...   

Dane Pełnomocnika osoby/podmiotu ubiegającego się: 

..............................................................................          
Imię i Nazwisko lub nazwa  

 

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

.............................................................................. 
Adres zamieszkania lub adres siedziby 

nr telefonu ………………..................................... 

adres e-mail ……………………………………...                          

WNIOSEK 

o zawarcie umowy 
1) NA DOSTAWĘ WODY**     

        □ TAK  □ NIE      

2) O ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW** 

 □ TAK □  NIE       

Proszę o zawarcie umowy dla nieruchomości położonej w: ………………………….………… 

ul. ...............................................................    nr.................    działka nr ..................................... 

 

 

Data wpływu wniosku 
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I. RODZAJ I SPOSÓB WYKORZYSTYWANIA PRZYŁĄCZANEGO OBIEKTU** 

□ budynek mieszkalny jednorodzinny, w tym w zabudowie zagrodowej (planowana liczba   

mieszkańców: ………..) 

□ budynek mieszkalny wielorodzinny (ilość lokali: ……….) 

□ inny (podać rodzaj obiektu): ……………………………………………………………… 

Obiekt:    

□ istniejący  □ w budowie  □ inne (np. studzienka)………………………………………. 

 

II. CELE WYKORZYSTANIA WODY Z SIECI WODOCIĄGOWEJ** 

□ bytowe - gospodarstwa domowe/obiekty użyteczności publicznej**** 

□ technologiczne - PHU/przemysł**** 

□ przeciwpożarowe  

□ inne (jakie): ………………………… 

 

III. RODZAJE ŚCIEKÓW ODPROWADZANYCH DO SIECI KANALIZACYJNEJ** 

□ bytowe - gospodarstwa domowe/obiekty użyteczności publicznej**** 

□ technologiczne - PHU/przemysł**** 

□ inne (jakie): ………………………… 

 

IV. POZOSTAŁE INFORMACJE 

 

1. Obiekt posiada własne ujęcie wody**:  

□ Tak    □ Nie 

2. Czy obiekt posiada wodomierz wody bezpowrotnie zużytej (zaznaczyć w przypadku 

przyłączenia do sieci kanalizacyjnej) **: 

□ Tak      □ Nie 

3. Rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej (zaznaczyć przeważającą) jeśli 

dotyczy**: 

□ przemysłowa (produkcja) □ transportowa □ handlowa □ składowa □ usługowa            

□ nie dotyczy 
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4. Rodzaj zamontowanego wodomierza/urządzenia pomiarowego**: 

□ wodomierz główny      □ wodomierz wody bezpowrotnie zużytej   

□ przepływomierz ścieków    □ inne urządzenie pomiarowe   

□ brak urządzeń pomiarowych*****     

5. Liczba przyłączy doprowadzonych do nieruchomości (w szt): 

a) wodociągowych - …………….  

b) kanalizacyjnych - ……………. 

6. Informacje dotyczące zmian w prawie własności (wypełnić w przypadku nabycia 

nieruchomości): 

Poprzedni właściciel : ………………………………………….. 

Nr wodomierza/wodomierza wody bezpowrotnie zużytej/przepływomierza****: 

………………………………….. 

Stan wodomierza/wodomierza wody bezpowrotnie zużytej/przepływomierza****: 

…………………………………        

7. Termin rozpoczęcia: 

- poboru wody: ……………………… 

- dostarczania ścieków: ………………………. 

Uwagi: 

 

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub/i art. 14 

RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskałem w celu złożenia niniejszego wniosku, w zakresie ciążącego obowiązku 

informacyjnego. 

 

……………………………………………….. 
                                                                                                   (podpis/podpisy) 
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V. Oświadczenie dotyczące prawa dysponowania nieruchomością  

Oświadczam, że **:  

□ właścicielem nieruchomości jest …………………………. 

□ współwłaścicielem*** – udział: ..........................................................  

co potwierdza okazany dokument : akt notarialny Nr Repertorium …………………………….. 

z dnia ………………………..  

□ pełnomocnikiem właściciela  

□ inna forma władania/reprezentacji**** (podać tytuł władania                                                          

oraz imiona i nazwiska osób upoważnionych do 

reprezentowania)...........................................................................................................................

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

co potwierdza dołączony dokument : aktualne upoważnienie/aktualny odpis z rejestru 

KRS****  

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, 

zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość 

danych zamieszczonych powyżej. 

 

……………………………………………….. 
                                                                                                   (podpis /podpisy) 

 
* NIP i REGON właściwe dla podmiotów gospodarczych, instytucji, w pozostałych przypadkach wpisać PESEL  

**należy zaznaczyć „X” właściwy kwadrat 

***nie dotyczy małżeńskiej wspólności majątkowej 

****niewłaściwe skreślić 

*****należy dołączyć oświadczenie o liczbie osób zamieszkujących 
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Klauzula informacyjna (RODO) 

Na podstawie art. 13 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), publ. 

Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w 

Belsku Dużym ( adres ul. Szkolna 9, 05 – 622 Belsk Duży, tel. kontaktowy: /48/ 661 19 14). 

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony 

Danych pod adresem e-mail: iod@zgkbelsk.pl  . 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze. 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w szczególności w celu realizacji praw i obowiązków  

wynikających: 

a) z przepisów prawa, w szczególności dotyczących prawa wodnego, budowlanego, 

administracyjnego i ochrony środowiska; 

b) realizacji obowiązków wobec organów kontrolnych. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany w przepisach szczególnych, w tym 

wymagany do dochodzenia roszczeń. 

5. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są przepisy powoływanych wyżej aktów 

prawnych oraz art. 6 ust. c i f 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, publ. Dz. Urz. UE 

L/119/1, zwanego RODO. 

6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane 

osobowe w imieniu Administratora. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane podmiotom uprawnionym 

do ich pozyskania zgodnie z przepisami prawa oraz podmiotom, którym przekazanie danych będzie 

konieczne w celu wykonania umowy jaka wiąże te podmioty z Administratorem. 

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

a) dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia 

przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i 

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych; 

b) wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z 

naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. 

Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

8. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody (w zakresie w jakim jest 

wymagana) -  ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. 

Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. 

9. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest konieczne do realizacji wymienionych celów ich 

przetwarzania, a brak możliwości ich przetwarzania w konsekwencji oznacza brak możliwości realizacji 

określonych celów. 

10. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani 

decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym 

stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.  

 

 

 

 

 

mailto:iod@zgkbelsk.pl
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Do wniosku należy dołączyć: 

1. Odpis z właściwego rejestru przedsiębiorców wskazujący sposób reprezentacji 

podmiotu oraz rodzaj prowadzonej działalności (KRS, REGON, CEiDG).  

2. W przypadku udzielenia przez właściciela pełnomocnictwa osobie trzeciej, należy do 

wniosku o zawarcie umowy dostarczyć upoważnienie (upoważnienie ze 

sprecyzowanym zakresem udzielonego pełnomocnictwa). 

Do wglądu: 
1. Dokument poświadczający prawo do dysponowania nieruchomością. 

2. Ważny dokument tożsamości ze zdjęciem.  

 

 

 

Uwaga:  

1. Wniosek należy wypełnić czytelnie.  

2. Wniosek nieczytelny, nieprawidłowo wypełniony lub niekompletny (brak wymaganych załączników) 

będzie zwrócony wnioskodawcy celem uzupełnienia. 

 

 

 

 

 

 

 


