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                                         Węgliniec, dnia ……………………………. 

 

 

 
       ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH  

       UL.  PARTYZANTÓW 8    

       59-940  WĘGLINIEC  

       TEL. /075/ 77 12 117  

 
 

WNIOSEK 

o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę* i/ odprowadzanie ścieków * 

Na Podstawie art. 6 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku , o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 
zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 139 z późn. zmianami) oraz 
Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków zatwierdzonym UCHWAŁĄ nr 70/VIII/19 Rady 
Miejskiej Węglińca z dnia 28.103.2019r., wnoszę o zawarcie umowy.  

 

Adres nieruchomości dla której ma zostać zawarta umowa:  
Miejscowość……………………………………………………………… 
Kod Poczta………………………………………………………………… 
Ulica………………………………………….. Nr posesji …………………Nr lokalu………….. 
 

Wnioskodawca: 
Nazwisko/nazwa…………………………………… Imię /cd. nazwy firmy……………………………. 
 

Adres zamieszkania/do korespondencji: 
Miejscowość………………………………………………. Kod Poczta ………………………………… 
 
Ulica……………………………………… Nr posesji ……………………… Nr lokalu……………………  
 
NIP (dotyczy firm)………………………………….. 
 
PESEL (odbiorcy indywidualni)*: ……………………………………………. 

(nieobowiązkowe) 

Dane kontaktowe: 
Telefon………………………………………… e-mail……………………………………………… 

 
Cel dostawy wody/ odbioru ścieków: 

□ Gospodarstwa domowe 

□ Działalność gospodarcza 

□ Budowa 

□ Inny (określić jaki): …………………………………………………………………… 
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Rozliczenie według wskazań: 

□ wodomierza głównego o przekroju …….. nr………………………….. rok leg. ……………... 

□ pod wodomierza o przekroju …….. nr …………………………… rok leg…………………… 

□ ryczałtowe  

Planowanie zużycie wody ……………….m3/ miesiąc lub ilość osób na posesji 
………………. 
Stan początkowy wodomierza ……………………m3. Rozliczenia od dnia …………………… 
 

Umowa zostanie zawarta na czas :  

□ określony  

□ nieokreślony  

 

Jednocześnie oświadczam iż, posiadam tytuł prawny do korzystania z 
przedmiotowej nieruchomości :  

□ własność  

□ dzierżawa/najem 

□ użytkowanie  

□ inne ……………………………………………………………………………………… 

□ nieuregulowany stan prawny 

 

Posesja podłączona jest bezpośrednio do miejskiej sieci wodociągowej :  

□ tak  

□ nie  

□ własne ujęcie wody (studnia)  

 
 

Ścieki z posesji odprowadzane są do :  

□ bezpośrednio do sieci kanalizacyjnej 

□ poprzez instalacje innych użytkowników  

□ zbiornika bezodpływowego 

□ inne ……………………………………………………………… 

 
Budynek :  

□ zamieszkany  

□ w budowie  

□ działka niezabudowana  
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Miejsce lokalizacji wodomierza :  

□ tymczasowe 

□ studzienka wodomierzowa  

□ pomieszczenie przeznaczone na wodomierz wg Dokumentacji technicznej   

 

Inne informacje i wnioski: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………… 
 
Do wniosku dołączam: 

□ Dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości do wglądu w biurze 

Zakładu 

□ Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (dotyczy firm) 

□ Załącznik do umowy o stanie wodomierza/y 

□ Pozostałe: ..................................................... 
 
 

*) niepotrzebne skreślić  
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego dalej RODO Zakład 
informuję, iż: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu ul. Partyzantów 8 59-940 Węgliniec; 

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Zakładzie Usług Komunalnych w Węglińcu można uzyskać pod numerem tel.:+48 75 
7712117 lub e-mail: zwik@post.pl 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: cel przetwarzania danych na podstawie: zlecenia usługi art. 6 ust. 1 lit. a), b) oraz C) 
RODO; 
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 (dziesięciu) lat a planowany termin ich usunięcia wynosi 30 (trzydzieści) lat; 
5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 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. 
6) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 
7) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem realizacji wniosku. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją 
niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku; 
8) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (elektroniczny) oraz w formie fizycznej (papierowej); 
9) Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji niniejszego wniosku. 

ZGODA: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a), b) oraz C) RODO ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celu realizacji usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
i/lub zbiorowego odprowadzania ścieków przez Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu i oświadczam, iż podanie przeze mnie 
danych osobowych jest dobrowolne oraz iż zostałam/em poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, 
ich zmiany oraz usunięcia. 

 
 

 
 
 
.................................................... 
 Czytelny podpis wnioskodawcy 
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Załącznik do wniosku o zawarcie umowy 
 
 

Informacja o stanie wodomierza/y 
spisana w dniu ....................................... na okoliczność: 

□ zmiany właściciela/użytkownika nieruchomości 

□ zmiany zarządcy nieruchomości 

□ rozwiązania umowy o dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków 

□ inną (określić jaką): ……………………………………………………………………. 

 

 
Adres nieruchomości: 
Miejscowość…………………………………………… Kod Poczta…………………………………….. 
Ulica…………………………………………… Nr posesji……………………. Nr lokalu……………… 
 
 
 

Stany wodomierzy na dzień...............................: 
Wodomierz główny: 
Nr fabryczny…………………………………… 
Stan………………………………………………. 
Wodomierz ogrodowy: 
Nr fabryczny…………………………………… 
Stan……………………………………………… 
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