
WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY 

(wzór uniwersalny: konsument/przedsiębiorca/konsument na odległość) 

 dostarczanie wody* 

 odprowadzanie ścieków bytowych/ przemysłowych*  

wodomierz ogrodowy* 

ADRES POBORU WODY/ 
ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW                      

(ulica, nr domu, miejscowość, nr działki) 

 

IMIĘ I NAZWISKO/ NAZWA  

 

 

PESEL/ NIP                      

ADRES ZAMIESZKANIA 
 
 

 

TELEFON                      

ADRES KORESPONDENCYJNY (wypełnić w 

przypadku gdy adres jest inny niż zamieszkania) 
 

ADRES E-MAIL (proszę wskazać jeden adres 

e-mail) 
                     

                     

Wykorzystanie adresu e-mail do wysyłania e-faktur:* TAK                   NIE   

TERMIN ROZPOCZĘCIA KORZYSTANIA  
Z USŁUG 

dostawy wody: odprowadzania ścieków: 

MIESIĘCZNE ZAPOTRZEBOWANIE 
WODY/PRZEPŁYW ŚCIEKÓW/  LICZBA OSÓB 

KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG NA POSESJI 

 

                                                     m3/ osób* 

1) Oświadczam, że posiadam tytuł prawny do ww. nieruchomości na podstawie*: 

 Prawa własności np. Akt notarialny, Postanowienie Sądu, KW nr     

 Umowa najmu/deweloperska/dzierżawy zawarta do     

  Inny (podać jaki)       

 Nie posiadam tytułu prawnego (uzasadnić podstawę do zawarcia umowy)  _ 

 Ponadto oświadczam, że posiadam zgodę wszystkich/ większości* współwłaścicieli nieruchomości do zawarcia 

umowy:          TAK     NIE  * 

2) Oświadczam, że pod ww. adresem woda pobierana jest na cele*:  

 gospodarstwa domowego                                                     gospodarstwa rolnego  

 prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na                                               inny:                                             

3) Osobą upoważnioną do uzyskania informacji dotyczącej przedmiotowej nieruchomości jest: 

 

4) Oświadczam, że otrzymałam/-em projekt umowy o zaopatrzenie w wodę  i/lub odprowadzanie ścieków oraz 

Ogólne Warunki Umowy (OWU). 

5) UWAGI:                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                 

 

Załączniki: 
 

1.                                                              
 

                                  , dnia                                           

Podpis wnioskodawcy 
 
 
                                                                    

                       miejscowość                                            data 

 

* zaznaczyć odpowiednio/ niewłaściwe skreślić 



Klauzula informacyjna  
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 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 (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że: 

1) Administratorem Państwa danych jest Zakład Komunalnych w Dębem Wielkim reprezentowany przez Dyrektora Zakładu 

Komunalnego w Dębem Wielkim (adres: ul. Zielona 3, 05-311 Dębe Wielkie, e-mail: sekretariat@zk.debewielkie.com, 

numer telefonu: 25 749-70-01/02). 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach 

dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie pod 

adres Administratora. 

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy dotyczącej zaopatrzenia w wodę i 

odprowadzenia ścieków (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) w związku z dopełnieniem obowiązków określonych w przepisach 

prawach (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) tj. ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.  

4) W przypadku dobrowolnego udostępniania przez Państwa danych osobowych innych niż wynikające z obowiązku 

prawnego, podstawę legalizującą ich przetwarzanie stanowi wyrażona zgoda na przetwarzanie swoich danych osobowych 

(art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Udostępnione dobrowolnie dane będą przetwarzane w celu ułatwienia kontaktu przy realizacji 

obowiązków, o których mowa w punkcie 3. 

5) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów 

przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych tj. 5 lat lub do końca okresu 

przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy. Natomiast w przypadku danych podanych dobrowolnie – 

dane osobowe będą przetwarzane co do zasady do czasu wycofania przez Państwa zgody na ich przetwarzanie. 

6) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu 

podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu. 

7) Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, 

Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 

8) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

d) w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) - prawo do 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

e) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, 

gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych (RODO). 

9) Podanie przez Państwa danych osobowych w związku z ciążącym na Administratorze obowiązkiem prawnym jest 

obowiązkowe,  

a ich nieprzekazanie skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3. Nieprzekazanie danych 

udostępnianych dobrowolnie pozostaje bez wpływu na realizację celu, o którym mowa w punkcie 3. 

10) Państwa dane mogą zostać przekazane na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych podmiotom 

zewnętrznym tj. usługodawcom wykonującym usługi serwisu systemów informatycznych oraz usługodawcom z zakresu 

księgowości oraz doradztwa prawnego, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 

 

Pouczenie 

Zakład Komunalny w Dębem Wielkim informuje, że w przypadku odmowy zawarcia umowy  
o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzane ścieków wnioskodawcy przysługuje prawo do złożenia wniosku  
o rozstrzygnięcie sporu do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa 

Wodnego Wody Polskie w Warszawie. 

 
                                            , dnia                                              r. 

miejscowość                     data 

                                                                 

Podpis wnioskodawcy 

mailto:sekretariat@zk.debewielkie.com

