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WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY 
O ZAOPATRZENIE W WOD Ę I/LUB ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW*  

 
Wnioskuję o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków* dla nieruchomości 
zlokalizowanej w miejscowości ….................................................................................................... 
przy ul. …………………………………………….., nr ......................... ,działka nr ......................  
na czas nieokreślony /na czas określony do dnia .............................../*  
z tytułu budowy nowego przyłącza kanalizacyjnego     -        
zmiany właściciela nieruchomości                                 -        
Miejsce zainstalowania wodomierza …............................................................................................... 
                                                             studnia wodomierzowa/ budynek mieszkalny/ budynek gospodarczy  
Oświadczam, że jestem ….................................................................................................................... 
                                                                      właścicielem, współwłaścicelem, najemcą 
Woda wykorzystywana będzie na cele …................................................w ilości …...............m3/m-c 
                                                              bytowe, przemysłowe,  przemysłowe spożywcze , pozostałe  
 
Rodzaj ścieków …....................................................................................w ilości …...............m3/m-c 
                  bytowe, komunalne, przemysłowe, nieruchomość wyposażona w bezodpływowy zbiornik, przydomową oczyszczalnię  
Sposób rozliczenia ilości odprowadzanych ścieków: 
         według wskazań wodomierza głównego – ilość ścieków równa ilości pobranej wody 
         według wskazań urządzenia pomiarowego  
         według wskazań wodomierza głównego z uwzględnieniem ilości bezpowrotnie zużytej 
            wody ustalonej na podstawie wodomierza dodatkowego 
Wskazania wodomierza głównego o numerze nr  ......................na dzień …..............- . ..................... 
Wskazania wodomierza dodatkowego o numerze nr  ......................na dzień …........... - …................ 
Liczba zamieszkałych osób ......................... w przypadku ryczałtowego rozliczenia zużycia wody  i 
/lub odprowadzania ścieków* 
 
W załączeniu: 
  Dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości (odpis z księgi wieczystej, akt   
     notarialny, umowa najmu, umowa dzierżawy lub inny……………………………………..*), 
  Protokół odbioru końcowego przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego, 
  Protokół przekazaniu wodomierza głównego wraz z odczytem wskazań z dnia przekazania, 
     sporządzony przez Strony (w przypadku zmiany właściciela). 
  Pełnomocnictwo (jeśli umowę zawiera przedstawiciel właściciela),lub umowa dla Zarządcy o 
     powierzeniu administrowania nieruchomością 
  Uchwała o powołaniu Współnoty Mieszkaniowej i Zarządu 



  Dowód osobisty – do wglądu, 
  Odpis z KRS lub wydruk z CEIDG, REGON, NIP – dotyczy osób prawnych / firm, 
  Inne załączone dokumenty, w postaci …………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Oświadczam, że zapoznałem/am się z informacjami przekazanymi przez SZBGK, na podstawie art. 13 ust. 1 i 
ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia27 kwietnia 2016r., 
dotyczącymi tego, że: 
a) administratorem  danych osobowych jest Samorządowy Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej  
     w Branicach ul.Słowackiego 3, 48-140 Branice, 
b) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wniosku o zawarcie Umowy o   zaopatrzenie 
    w wodę i/lub odprowadzania ścieków, 
c) posiadam  prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, sprostowania usunięcia,,  
    ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo 
     do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, 
d) dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny, w celu realizacji niniejszego wniosku, 
    jak również w celach ewidencyjnych oraz archiwalnych i nie będą  udostępniane podmiotom innym, 
    niż uprawnione na mocy przepisów prawa. 
e) mam  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych 
     osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27  
    kwietnia 2016r. 
f) podanie danych osobowych jest dobrowolne i umożliwia realizację wniosku o zawarcie Umowy o 
   zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzania ścieków. 
g) odbiorcami  danych osobowych są: 
- upoważnieni pracownicy Samorządowego Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej  
  którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki; 
- podmioty przetwarzające, którym  Samorządowy Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej 
  zleci czynności przetwarzania danych, jeśli będzie to konieczne. 
h) dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: email zbgk@interia.pl,  
  tel. 77 486 84 10. 
 
Odbiorca usług oświadcza, że : 
1.podane wyżej dane są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia wniosku. 
2.został poinformowany, iż do rozstrzygania sporów między Samorządowym Zakładem Budżetowym 
   Gospodarki Komunalnej w Branicach powołany jest organ regulacyjny Dyrektor Regionalnego 
   Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. 
3.Zgodnie z art.6 ust.1 lit.a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
  2016r. wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku przez 
  Samorządowy Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej w Branicach dla celów wynikających z jego 
  realizacji. 
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