
Strona 1 z 3 

 

 

 

 

 

ZAKŁAD GOSPODARKI 
KOMUNALNEJ  

w Mietkowie 
ul. Kolejowa 35, 55-081 Mietków 

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

 

 

Wniosek o zawarcie umowy  
o zaopatrzenie w wodę  

i odprowadzanie ścieków* 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data przyjęcia wniosku 

 

 

WNIOSKODAWCA: 
 

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

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

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

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

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

Tel./ e-mail ………………………………………………………………………………………………………….... 
 
Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152 z późn. zm.) oraz § 4.1 Regulaminu dostarczania wody                             
i odprowadzania ścieków w Gminie Mietków  o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków* 
do/z obiektu: 

......................................................................................................................................................................... 
   (nazwa - budynek mieszkalny, lokal mieszkalny, budynek letniskowy, budynek gospodarczy, pawilon handlowy, zakład produkcyjny itp.) 

 
zlokalizowanego: 
......................................................................................................................................................................... 

           (podać adres miejsca dostawy wody i odbioru ścieków – miejscowość, ulica, nr domu, nr działki) 

 

Woda do posesji dostarczana jest*: 
- z miejskiej sieci wodociągowej: □  bezpośrednio 
     □  poprzez przyłącze innych użytkowników 
          ......................................................................................................... 
 
- nieruchomość posiada własne ujęcie wody: □     tak ……………………………………..………… 
                                                                                 □     nie 
 

Woda będzie wykorzystywana na cele*:     □     do spożycia lub na cele socjalno-bytowe  
                                                                  □     na potrzeby produkcji 
      □     budowlane 
      □     inne ……………………………………………………… 
 
Planowane zużycie wody: .............................. m3/m-c lub ilość osób na posesji: ................................. 
 
Nr wodomierza głównego ......................................................................., stan .........................................m3 
Nr wodomierza własnego (własne ujęcie wody) ..................................................,stan .............................m3 
Nr wodomierza dodatkowego (dot. bezpowrotnie zużytej wody) ......................................, stan .............m3 
 

Rozliczenie od dnia ............................................ 
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Ścieki z posesji odprowadzane są do*: 
 
miejskiej kanalizacji sanitarnej:      □  tak:      □     bezpośrednio 
           □     poprzez przyłącze innych użytkowników 
 
              □  nie:      □     zbiornika bezodpływowego – szamba 
           □     przydomowej oczyszczalni ścieków 

Budynek*: 
□   zamieszkany     □  w budowie      □   działka niezabudowana    □  inne: ……………………..………….    

 
Prowadzona działalność gospodarcza**:                           □    handlowa 
                                                                                                     □    usługowa/ produkcyjna                                                                                                     
                                                                                                     □    inna: …………………........................... 
 
Miejsce lokalizacji wodomierza*:       □   studzienka wodomierzowa    □   budynek 
Dodatkowe informacje: 
................................................................................................................................... 
 
W załączeniu*:                 Oświadczam, że jestem*: 

□   kserokopię aktu własności               □   właścicielem posesji 

□   odpis/numer księgi wieczystej                □   współwłaścicielem – udział: ……… 

      ………………………………………………….               □   zarządcą 

□   inny dokument potwierdzający               □   dzierżawcą – na czas .…….…………...……..……… 

      stan prawny nieruchomości               □   najemcą – na czas …………..…………....…………… 

     ......................................................   □   użytkownikiem – na czas …………..........………..  
□   upoważnienie od pozostałych  
      współwłaścicieli do zawarcia umowy 
 

dodatkowo, w przypadku prowadzonej działalności gospodarczej**: 
□   NIP □   REGON □   Odpis z  KRS □   Wypis z ewidencji działalności gospodarczej 

 
Niniejszy wniosek stanowi podstawę do sporządzenia przedmiotowej umowy, która zostanie zawarta                     
po uzupełnieniu wszystkich potrzebnych do jej sporządzenia dokumentów, z mocą obowiązującą od dnia 
złożenia wniosku.  
 

 

 

 

    ..............................................................                                          …….……………………..…………..……… 
                                (Miejscowość, data)               (czytelny podpis wnioskodawcy) 
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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) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwagi: 
* właściwe zaznaczyć 
** dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą 

mailto:iod@mietkow.pl

