
  

       Żnin, dnia …………………... r. 

……………………………………………………… 

                     (Odbiorca wody / dostawca ścieków*) 

…………………………………………….………... 
       (nazwisko i imię osób reprezentujących stronę do zawarcia umowy) 

…………………………………………….………... 
                          (adres zamieszkania / adres siedziby firmy) 

…………………………………………….………... 
                               (kod pocztowy, miejscowość, miasto) 

…………………………………………….………... 
                                        (adres korespondencyjny) 

…………………………………………….………... 
               (PESEL - osoby fizyczne*** / NIP, KRS, REGON dla firm) 

…………………………………………….………... 
                                         (telefon***, e- mail***) 

 
WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY  

O ZAOPATRZENIE W WODĘ I/ LUB ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW* 

 

Wnoszę o zawarcie umowy**: 

 o zaopatrzenie w wodę                                                 

 o odprowadzanie ścieków                  

do nieruchomości położonej w …………………….………………………. 

przy ul. ………………………………………… dz. nr ewid. ......…………  

 

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 

i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 328 ze zm.). 

 

Oświadczam, że nieruchomość podłączona jest bezpośrednio do miejskiej sieci wodociągowej** 

 tak                                                 poprzez instalację innych użytkowników 

 

Stan wodomierza ………………........ m3. 

       (wg protokołu odbioru techn.) 

Rozliczenie od dnia ……………………… . 

 

Oświadczam, że ścieki z nieruchomości odprowadzane są do: ** 

a) miejskiej kanalizacji sanitarnej:            

 bezpośrednio    poprzez instalację innych użytkowników 

b)  zbiornika bezodpływowego – szamba     

 

Oświadczam, że woda będzie pobierana na potrzeby: ** 

 gospodarstwa domowego     usługowe, handlowe         produkcji spożywczej         

 budowy            działki niezabudowanej       inne ……………………… 

 

Miejsce lokalizacji wodomierza: **  

 studnia wodomierzowa                           obiekt ……………………………………….. 

                 (opis pomieszczenia) 



*     niepotrzebne skreślić 

**   właściwe informacje prosimy zaznaczyć krzyżykiem (X) 

*** dane nieobowiązkowe 

Dodatkowe informacje: 

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

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

Oświadczam, że jestem: ** 

 właścicielem nieruchomości    zarządcą 

 współwłaścicielem     dzierżawcą 

 użytkownikiem o nieustalonym tytule prawnym do nieruchomości 

 

Załączniki (tylko firmy): 

 CEIDG   KRS           REGON  
 

Niniejszy wniosek stanowi podstawę do przygotowania umowy, z zastrzeżeniem, iż 

w przypadku złożenia niekompletnego wniosku, umowa zostanie przygotowana po uzupełnieniu 

wszystkich brakujących dokumentów nie załączonych do wniosku w dniu jego złożenia. 

 
                                                                                             …………………………………. 
                                                                                                                                                  Czytelny podpis wnioskodawcy 

Dotyczy osób fizycznych 

Klauzula Informacyjna 

Administratorem danych osobowych jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WiK” Sp. z o.o. w Żninie z siedzibą 

przy ul. Mickiewicza 22a w Żninie. 

Wnioskodawca może kontaktować się listownie na adres Spółki, mailowo na adres sekretariat@wikznin.pl 

lub telefonicznie pod nr 52 30 20 913. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@oin.info.pl. 

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 6 ust. 1 lit. b  Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

Udostępnione przez Państwa dane będą przetwarzane dla celów realizacji i rozliczenia umowy o zaopatrzenie 

w wodę i odprowadzanie ścieków oraz dla realizacji prawnie określonych obowiązków i zadań przedsiębiorstwa. 

Odbiorcami Państwa danych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych oraz firmy, z którymi 

„WIK” Sp. z o.o. ma zawarte stosowne umowy. Dane nie będą podlegały profilowaniu.  

Dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonywania umowy i rozpatrywania roszczeń z niej 

wynikających, a po wygaśnięciu umowy przez okres wynikający z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. 

Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich usunięcia, przenoszenia, 

sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo 

do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

Ponadto, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, jednak nie wpływa 

to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody przed 

jej cofnięciem.  

Oświadczam, że zapoznałem się z Klauzulą Informacyjną i wyrażam zgodę na przetwarzanie 

moich danych osobowych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WiK” Sp. z o.o. w Żninie 

dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu zawarcia umowy o zbiorowe zaopatrzenie w wodę 

i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz dla potrzeb realizacji postanowień umownych. 

 

 

                   ………………            ……………………………………. 
                                                                                               Data                 Czytelny podpis                                                          
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