
……………………….. dn. ...................................    

.................................................................   
                                    (imię i nazwisko)   

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

.................................................................   
                               (adres zamieszkania)   

.................................................................   
                                     (NIP1/PESEL)   

…………...................................................   
                                     (nr telefonu)2   

                   Międzygminne Przedsiębiorstwo   

Wodociągów i Kanalizacji “EKOWIK” Sp. z o.o  

ul. Droga Chłapowska 21 ; 84-120 Władysławowo   

   
 

  WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY    

O ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW*   
   

 Proszę o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę / odprowadzanie ścieków* dla obiektu/-ów    

położonego/-ych w miejscowości   ……………………………………………………….….………….,   

przy ul.   ……………………………………………………….….………….,   

nr ewidencyjny działki                       ……………………………………………………….….…………., 

numer księgi wieczystej                    ……………………………………………………….….………….,    

  


3   Oświadczam, że posiadam następujący tytuł prawny do w/w obiektu4:   

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

 Oświadczam, że zamieszkuję w ww. obiekcie oraz że nieruchomość nie posiada 

uregulowanego stanu prawnego.   

Oświadczam, że ścieki wytwarzane na w/w nieruchomości są:  

 bytowe  

 przemysłowe5  

 

Oświadczam, że dla w/w obiektu umowa zawierana jest po raz pierwszy* / zawarta jest obecnie z 

innym odbiorcą6.*    

 
1 PESEL – osoby fizyczne; NIP – przedsiębiorcy;   
2 Dane nieobowiązkowe;   
* Niepotrzebne skreślić;   
3 Proszę zaznaczyć krzyżykiem odpowiednie pole;   
4 Proszę wpisać rodzaj tytułu prawnego (np. własność, najem, dzierżawa, użytkowanie);     
5 Proszę załączyć operat wodnoprawny lub decyzje pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków przemysłowych do 
kanalizacji sanitarnej albo wypełnić załącznik nr 2 do umowy;   
6 Proszę załączyć protokół przekazania pomiędzy zbywcą i nabywcą, ostatni odczyt lub inny dokument potwierdzający stan wodomierza 
głównego i wodomierzy dodatkowych, jeśli są zainstalowane;   



   
 

 

INFORMACJA :   
Zgodnie z art. 13 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) zwanym dalej RODO informuję, iż:   
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Międzygminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „EKOWIK” Sp. z 

o.o.  z siedzibą ul. Droga Chłapowska 21, 84-120 Władysławowo („Spółka”).   
2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się na adres: iod@ekowik.com.pl 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i 

zbiorowego odprowadzania ścieków, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c (RODO) – ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.   

4) Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą: organy Gminy, pracownicy Administratora.  
5) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w okresie ważności zawartych umów lub przez okres, jaki Pana/Pani 

nieruchomość będzie pozostawać przyłączona do urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych eksploatowanych przez Spółkę, 
lub przez okres utrzymywania przez Spółkę dokumentacji dotyczącej uzbrojenia terenu nieruchomości.    

6) Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Spółki dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do wniesienia 
sprzeciwu wobec ich przetwarzania.   

7) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.  Prezesa Urzędu ochrony Danych Osobowych .   
8) Podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 

zbiorowym odprowadzaniu ścieków, a niepodanie danych będzie skutkowało odmową zawarcia umowy.   

   

 

 

   

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

Podpis   
   

Załączniki:    
   

 Protokół odbioru technicznego przyłącza lub zgłoszenie zakończenia budowy lub pozwolenie 

na użytkowanie obiektu budowlanego*   

   

 Protokół przekazania pomiędzy zbywcą i nabywcą, ostatni odczyt lub inny dokument 

potwierdzający stan wodomierza głównego i wodomierzy dodatkowych, jeśli są zainstalowane   

  


