
..................................................                                                        ........................................................................ 
(imię i nazwisko)                                                                                                                                                  (miejscowość, dnia) 

 

..................................................                                      

(adres)                                                                                                                             GMINA WŁADYSŁAWÓW 
                                                                                                                                        ul. Rynek 43 
..................................................                                     62 – 710 Władysławów 
(nr telefonu*) 
 

.................................................. 
(PESEL) 

Wniosek 
o zawarcie umowy na dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków** 

 

       Niniejszym zgłaszam wniosek o zawarcie umowy na dostarczanie wody i odprowadzanie 

ścieków.  
 

1. Adres nieruchomości.................................................................................................................., 

działka oznaczona numerem geodezyjnym.............................................................. 

 

2. Budynek na nieruchomości 

�  zamieszkany  �  w budowie  �  działka niezabudowana 
 

3. Nieruchomość podłączona do sieci wodociągowej    �  tak   �  nie 

   Sieci kanalizacji sanitarnej                                       �   tak   �   nie 

 

4. Miejsce lokalizacji wodomierza 

�   studzienka wodomierzowa 

 

�   budynek - ........................................................................................ 
                                                 (miejsce zamontowania) 

 

5. Oświadczam, że woda będzie wykorzystywana na cele: 

�  gospodarstwa domowego       � działalności gospodarczej...................................................... 

 

�  inne (jakie..............................................................................................................) 

 

6. Tytuł prawny do dysponowania nieruchomością: 

 

..................................................................................................................................................... 
                                                     (własność, współwłasność, dzierżawa, najem, użytkowanie, zarząd) 

7. Zapotrzebowanie na wodę...................................................................................................... 

8. Ilość odprowadzanych ścieków.............................................................................................. 

9.Rodzaj odprowadzanych ścieków............................................................................................ 

        Do wniosku należy dołączyć: 

▪ Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości. 

        

                                                                                                                    

                                                                                                                     ............................................................................ 
*podanie nr telefonu nie jest obowiązkowe                                             (imię i nazwisko (czytelne) osoby składającej wniosek) 

 

         **niepotrzebne skreślić                                                                             
 

Urząd Gminy Władysławów, 62-710 Władysławów, ul. Rynek 43 
tel. (063) 280 46 48 e-mail: woda@wladyslawow.pl 

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska  

 
 
 
 

mailto:srodowisko@wladyslawow.pl


Obowiązek informacyjny RODO 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku1 

zwanego dalej RODO informuję, iż: 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Wójt Gminy Władysławów ul. Rynek 43, 62-710 

Władysławów. Może się Pan/Pani z nim skontaktować drogą elektroniczną na adres e-mail: 

ug@wladyslawow.pl, telefonicznie pod numerem 63 279 50 03 lub tradycyjnie pocztą na adres wskazany 

powyżej. 

2. Inspektorem danych osobowych jest wyznaczony pracownik gminy dostępny pod nr tel.  

63 280 46 47  lub adresem e-mail: iod@wladyslawow.pl. 

3. Podane Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosku o zawarcie umowy na 

dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków. Zgodnie z RODO art.6 ust. 1 lit. c, czyli niezbędnym do 

wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. 

4. Pozyskane dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie 

przepisów prawa. 

5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej. 

6. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane według obowiązującej instrukcji kancelaryjnej2 oraz w 

oparciu o obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych. 

7. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowaniu, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

8. Ma Pan/ Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku 

uznania, że przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani naruszają przepisów prawa. 

9. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, Pan/Pani mają prawo do 

cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność  

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie określonymi przepisami jest obowiązkowe, ich 

niepodanie może skutkować wezwaniem do usunięcia braków lub pozostawieniem sprawy bez rozpatrzenia.   

11. Podane dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie wobec nich 

profilowania.   

 

 

 

 

 
1Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie osób fizycznych w związku  

z przetwarzania danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE. (Dz. U. UE.L.2016.119.1) 
2Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt 

oraz instytucji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych z dnia 18 stycznia 2011r. 

mailto:ug@wladyslawow.pl
mailto:iod@wladyslawow.pl

