
 

 

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY 

O ZAOPATRZENIU W WODĘ I/LUB ODPROWADZANIU 

ŚCIEKÓW* 
 

                                                                                                        Solec nad Wisłą ….................................. 
data 

I. DANE WNIOSKODAWCY 

Imię i Nazwisko/Nazwa Firmy............................................................................................................................................ 

 

Adres  Zamieszkania/Siedziba Firmy................................................................................................................................... 

 

Kod,  Miejscowość............................................................................................................................................................... 

 

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

 

Nr telefonu............................................................................ email.................................................................................... 

 

II. PRZEDMIOT UMOWY 

 
Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków 

Zaopatrzenie w wodę 

Odprowadzanie ścieków 

 

Dla nieruchomości zlokalizowanej w 

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

 

przy ul. 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Adres nieruchomości, nr działki 

 

Przyłącze istniejące- 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko poprzedniego właściciela 

Nowe przyłącze-

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Data i nr protokołu odbioru technicznego przyłącza 

 

Nieruchomość stanowi :* 

Budynek mieszkalny jednorodzinny Budynek mieszkalny wielorodzinny 

W budowie Budynek Handlowy / usługowy/ produkcyjny 

Lokal mieszkalny /handlowy/ usługowy/ gastronomiczny/ produkcyjny 

Działka niezabudowana 

Inny ( ........................................................................... ) 

 
 

 

Wskazania wodomierza:* 

1. Nr wodomierza głównego ………………………………………... średnica ………………………….. stan . m3 

Zlokalizowany w 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



III. OŚWIADCZENIA 

1. Oświadczam, że nieruchomość jest podłączona:* 

       Do sieci wodociągowej 

Posiada własne ujęcie wody 

 

2. Oświadczam, że woda wykorzystywana jest na:* 

Cele socjalno-bytowe 

Potrzeby produkcji w której woda wchodzi w skład lub bezpośredni kontakt z produktami żywnościowymi 

Cele przemysłowe 

3. Oświadczam, że nieruchomość :* 

Jest podłączona do sieci kanalizacyjnej 

Posiada własny zbiornik bezodpływowy/ przydomową oczyszczalnię ścieków 

 

4. Oświadczam, że odprowadzane ścieki są:* 

       Bytowe 

       Przemysłowe 

5. Oświadczam, że w stosunku do w/w nieruchomości:* 

posiadam tytuł prawny do korzystania z 

nieruchomości………………………………………………………………………………….. 
Wskazanie dokumentu potwierdzającego prawo do korzystania z nieruchomości 

nie posiadam tytułu prawnego do korzystania z nieruchomości 

korzystam z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

*zaznaczyć odpowiednio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykaz załączników: 
 ( zaznaczyć odpowiednio) 

…………………………………… 

          Podpis wnioskodawcy 

 

1.Pełnomocnictwo ( w przypadku gdy osoba składająca występuje w imieniu osób trzecich) 

2.Zgoda współmałżonka / współwłaściciela nieruchomości na zawarcie umowy 

3.Inne…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 



INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 

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 (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1)  dalej RODO informuję, iż: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Solec nad Wisłą z siedzibą przy 

ul. Rynek 1, 27 – 320 Solec nad Wisłą, kontakt: adres e-mail: burmistrz@solec.pl. 

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych- adres e-mail: iod@solec.pl. 

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzana w celu: 

a) wydania warunków technicznych przyłączenia się do wodociągu, 

b) złożenia wniosku o zawarcie umowy na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków, 

c) podpisania umowy na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków, 

d) rozwiązania umowy na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków, 

e) złożenia wniosku o wymianę wodomierza. 

4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w przypadku zawarcia umowy na dostawę wody na  podstawie art. 

6 ust. 1 lit. b RODO, w pozostałych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO  

w związku z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę  

i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. 2020 r. poz. 2028). 

5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa.  

6) Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane od momentu złożenia wniosku aż do momentu ewentualnego 

przedawnienia roszczeń. Dalsze przetwarzanie będzie dokonywane dla celów archiwalnych w interesie 

publicznym. 

7) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych,                            ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

9) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową 

zawarcia umowy.  

 
 

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z powyższą klauzulą informacyjną. 
 
 
 

 
 

……….……………………..… 

czytelny podpis wnioskodawcy 
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