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…………………………dnia…………… 

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O ZAOPATRZENIE W WODĘ I/LUB ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW  

Wnoszę o zawarcie umowy:……………………………………………………………………………………………………………. 
                       (na dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków) 
Dane odbiorcy:  

nazwisko .............................................................................................................................................. 

imię....................................................................................................................................................... 

nazwa firmy, instytucji ……………………………………………………………………………… 

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

PESEL ……………………… REGON ..........................................  NIP .......................................... 

Zgoda  na  przesyłanie  faktur w  formie  elektronicznej na adres e-mail :  □ TAK            □ NIE 

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

Zgoda na przesyłanie za pomocą (sms, komunikatorów i powiadomień z aplikacji) dotyczących realizacji 
umowy.        

□ TAK            □ NIE 

Adres zameldowania lub siedziby firmy, instytucji: 

miejscowość......................................................................................................................................... 

ulica...................................................................................................................................................... 

kod pocztowy....................................................................................................................................... 

numer telefonu..................................................................................................................................... 

Dane do korespondencji ( lub inny adresat ): 

imię i nazwisko ……………………………………………………………………………………... 

miejscowość ........................................................................................................................................ 

ulica ..................................................................................................................................................... 

kod pocztowy ...................................................................................................................................... 

numer telefonu .................................................................................................................................... 

Adres punktu poboru wody i/lub odprowadzania ścieków: 
.............................................................................................................................................................. 
 
Odprowadzanie ścieków z nieruchomości : 

o szambo 
o kanalizacja sanitarna  
o oczyszczalnia  
o nie posiadam 

Nieruchomość posiada własne ujęcie wody: 
o studnia głębinowa 
o nie posiadam 

Miejsce instalacji wodomierza: 
o budynek (kotłownia, łazienka, przedpokój, inne: …………………………………………) 
o studnia 

Wskazanie wodomierza głównego………………….Wskazanie podlicznika………………..... 

Woda pobierana będzie na potrzeby: 
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o gospodarstwa domowego 
o inne cele, tzn. ……………………………………………………………………………… 

 

Wyciąg z dokumentu własności 

1. numer księgi wieczystej lub wypis z ewidencji gruntów………………………………………………………………. 

2. numer aktu notarialnego (wydany przez)…………………………………………………………………………………….. 
                         (wypełniamy tylko w przypadku nowego zakupu nieruchomości do 12 miesięcy)  

3. data zawarcia aktu notarialnego…………………………………………………………………………………………………….. 

4. tytuł prawny/forma własności ……………………………………………………………....... 

5. ew. współwłaściciele (imię, nazwisko, adres zamieszkania)…………………..………….………………………………. 

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

6. dodatkowe informacje …………………………………………………………………………………………………………………... 

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

Zgodnie z art. 12 i art. 13 RODO 2016/679 informujemy, że: 
a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych  jest „PGKiM” Sp. Z o. o. z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim, ul. 1 Maja 28/30. 
b) Inspektor ochrony danych administratora – kontakt: siedziba spółki pokój 37, adres email iod@pgkimal.pl, telefon 42 652-35-01 
w. 71 
c) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b RODO w celu zawarcia i realizacji    
umowy oraz na podstawie zgód wyrażonych we „Wniosku o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie  
ścieków na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego nr. 2016/679). 
d) Pani/Pana dane będą przekazywane: 
- organom uprawnionym do otrzymywania danych na podstawie przepisów prawa, operatorom pocztowym i kurierom, dostawcom 
systemów informatycznych i usług IT, firmom wykonującym usługi dla Spółki na podstawie umowy powierzenia przetwarzania 
danych osobowych. 
e) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy oraz przez czas wymagany przepisami prawa.. 
f) posiada Pani/Pan prawo: dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, żądania usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, 
prawo do sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do żądania przeniesienia swoich danych. 
g) ma Pani/Pan prawo złożenia skargi na przetwarzanie jego danych osobowych do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych. 
h) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak dane te są niezbędne do prawidłowego wykonania umowy, wobec czego 
nie podanie ich może skutkować brakiem realizacji umowy. 
Wobec powyższego oświadczam, że: 

1. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę w celu realizacji umowy, 
2. wyżej podane dane są  zgodne ze stanem faktycznym, 
3. wyrażam zgodę na stosowanie kontaktu telefonicznego. 

Oświadczam, że dane zawarte w formularzu są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym.  
Jestem świadomy (-ma) odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 28 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków w przypadku bezumownego poboru wody z urządzeń wodociągowych lub bezumownego wprowadzania 
ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.  

W ciągu 7 dni od podpisania wniosku, klient jest zobowiązany do podpisania umowy na 
zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków. W przypadku nie zgłoszenia się  
w terminie 7 dni, Spółka wstrzyma dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków. 
  
 
 

          -------------------------------------------                                                                                                         
              (data, podpis wnioskodawcy) 

------------------------------------------------                     
                             (podpis pracownika)    
                                                                                                                                       
 
 
*niepotrzebne skreślić 
 

 


