
 

ZAKŁAD GOSPODARKI 
KOMUNALNEJ 

w Mietkowie 
ul. Kolejowa 35, 55-081 Mietków 

tel. 71/316-81-85 
e-mail: info@zgk.mietkow.pl 

 

 

Wniosek o rozwiązanie umowy  
o zaopatrzenie w wodę 

i/lub odprowadzenie ścieków  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data przyjęcia wniosku 

 

 

WNIOSKODAWCA: 
 

Imię i nazwisko/ nazwa firmy**……………………………………………………………………………………………………………. 

Adres zamieszkania/ siedziby**….………………………………………………………………………………………………………… 

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

Adres do korespondencji po rozwiązaniu umowy ………………………………………………………………………………… 

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

Tel./ e-mail …………………………………………………………………………………………………………................................... 
 

Wniosek o rozwiązanie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków dotyczy 
nieruchomości położonej w ……………………………………………………………………………………………………….. 
przy ul. ………………………………………………………………………………….nr ……………………………………………….. 
 

 
Wnioskodawca zwraca się z prośbą o rozwiązanie umowy z dniem …………………………………. na usługi:** 
 

 zaopatrzenia w wodę    odprowadzanie ścieków 
 
przy stanie wodomierza : głównego …………………………. m3    nr wodomierza ………………………………………… 

          ogrodowego……………………… m3  nr wodomierza ………………………………………… 

Złożenie wniosku o rozwiązanie umowy związane jest z**: 

 sprzedażą nieruchomości; 

 przekazaniem nieruchomości/lokalu; 

 utratą tytułu prawnego do nieruchomości/lokalu; 

 zakończeniem działalności w obiekcie/ lokalu 

 trwałą likwidacją przyłącza; 

 wyburzeniem nieruchomości 

 inne: ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Dane nowego właściciela nieruchomości: ……………………………………………………………………………………………. 

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

adres zamieszkania/siedziby ……………………………………………………………………………………………………………….. 

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

W załączeniu przekazuję kserokopię **: 

  protokołu zdawczo – odbiorczego   aktu zgonu   aktu notarialnego 

 

 

                                                                                                    …………………………………………………………. 
              czytelny podpis Wnioskodawcy 



Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: 

 
Zgodnie z art.13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (RODO), informujemy, że: 
1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Mietkowie, ul. 

Kolejowa 35, 55-081 Mietków. 
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: 

iod@mietkow.pl 
3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i wykonywania umowy o zaopatrzenie w wodę                                     

i odprowadzanie ścieków, której stroną będzie Pan/Pani w związku z art. 6 ust. 1 lit. b RODO. 
4) Dostęp do Pani/Pana danych osobowych mają jedynie upoważnieni pracownicy/współpracownicy 

Administratora. 
5) Podanie danych jest dobrowolne jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia 

umowy czy realizacji usługi. 
6) Posiada Pan/Pani prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, uzyskania ich kopii, żądania ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich 
przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody. 

7) Jednocześnie informujemy, że można wnieść skargę do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 

8) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do Państw trzecich oraz nie będą wykorzystywane                               
w procesach automatycznego profilowania. 

9) Dane osobowe będą wykorzystywane przez okres niezbędny do realizacji celów opisanych powyżej czyli przez 
okres trwania umowy i po jej zakończeniu tak długo jak wymagają tego odpowiednie przepisy prawa do 
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (przedawnienia roszczeń lub do momentu zakończenia 
postępowań) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** odpowiednie zaznaczyć 

mailto:iod@mietkow.pl

