
Zakład Gospodarki Komunalnej  
 „Wodociągi Marciszowskie” 

ul. Dworcowa 14,  58-410 Marciszów 
    korespondencja: ul. Szkolna 4 a 
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……………………………………… 
(miejscowość i data) 

 

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY 

O ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW 

 

I. Dane wnioskodawcy (wszystkie pola obowiązkowe) 
 

1.  Imię i nazwisko/Nazwa Przedsiębiorstwa*…….……………………………………………. 

 

 

2. Adres płatnika / Siedziba firmy*………………………………………………………………. 

 

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

 

3. Adres korespondencyjny ( jeżeli jest inny niż podany wyżej) …........................................... 

 

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

 

Telefon: …………………………………….  

 

4. NIP/PESEL: ..…………………………… REGON: …………………………….………… .. 

 

5. Adres nieruchomości/działki budowlanej* …………………………………………………. 

 

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

 

6. Tytuł prawny do dysponowania nieruchomością: własność* , najem* , dzierżawa* ,  

 

użyczenie* , inny …………………………………………………………………………….. 

 

7. W powyższej posesji współzamieszkuje/ą ze mną ……… osoba/y. (proszę o podanie liczby 

współlokatorów, informacja dotyczy jedynie odbiorców rozliczanych ryczałtowo) 

 

8. Numer głównego wodomierza………………….,  stan głównego wodomierza……………….. m3 

(wypełnić tylko w przypadku wniosku dotyczącego odbioru ścieków) 

 

 

 
                                                                                                        ……………………………………………………………… 
                                                                                                     (podpis wnioskodawcy) 

 

 
 

 

 



Zakład Gospodarki Komunalnej  
 „Wodociągi Marciszowskie” 

ul. Dworcowa 14,  58-410 Marciszów 
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KLAUZULA INFORMACYJNA 

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)  (Dz. U. UE. L. 119.1  z 04.05.2016) informuję, iż: 
Administratorem danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej „Wodociągi Marciszowskie” z siedzibą w 

Marciszowie (58-410) przy ulicy Dworcowej 14. Z administratorem można skontaktować się poprzez e-mail: 

wodociagi@marciszow.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. W zakładzie wyznaczony został inspektor 

ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iodo@marciszow.pl . 

Dane przetwarzane są dla celów związanych z przygotowaniem umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, 

na podstawie ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. 

Dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą 

być podmioty upoważnione na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Szczegółowe informacje związane z 

przetwarzaniem danych osobowych zamieszczone zostały w klauzuli informacyjnej wywieszonej na tablicy ogłoszeń w 

siedzibie zakładu. 

 

 

 

II. Załączniki: 
 

1. Dla odbiorców indywidualnych: dokument potwierdzający własność nieruchomości lub prawo do 

dysponowania nieruchomością, dowód osobisty z numerem PESEL 

2. Dla podmiotów gospodarczych: dokument potwierdzający własność nieruchomości lub prawo do 

dysponowania nieruchomością, wypis z KRS lub z ewidencji działalności gospodarczej, NIP, REGON 

3. W przypadku przepisywania umowy z dotychczasowego odbiorcy na nowego należy przedstawić 

protokół zdawczo-odbiorczy, zawierający: pełne dane obu stron (imię i nazwisko/nazwa 

przedsiębiorstwa, adres nieruchomości, telefon), numer wodomierza, stan wodomierza na dzień 

przekazania nieruchomości, datę rozliczenia końcowego (przekazania nieruchomości), podpisy obu 

stron. 
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