
Wniosek o zawarcie umowy: 

o zaopatrzenie w wodę*/odprowadzanie ścieków bytowych / przemysłowych* 

wodomierz dodatkowy* 

 

 

 

.............................................................................................................................................................................. 
(imię i nazwisko/nazwa odbiorcy) 

 

PESEL*/NIP*…………………………… 

.............................................................................................................................................................................. 
(adres zamieszkania/adres siedziby odbiorcy) 

.............................................................................................................................................................................. 
(adres korespondencyjny – wypełnić w przypadku gdy adres jest inny niż miejsce zamieszkania) 

 

nr tel. kontaktowego..................................................... 

 

Proszę o zawarcie umowy na dostawę wody / odbiór ścieków* dla obiektu położonego w miejscowości 

……………………………… nr ewidencyjny działki……….…......., przy ul. …............................................ 

 

i oświadczam, że posiadam tytuł prawny do korzystania z nieruchomości: 

 własność 

 umowa najmu lub dzierżawy 

 inne 

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

Informuję, że dla w/w obiektu umowa zawierana jest po raz pierwszy / zawarta jest obecnie z innym 

odbiorcą*.  

Dane poprzedniego odbiorcy (wypełnić w przypadku gdy dla tego obiektu zawarta była wcześniej umowa z 

innym odbiorcą):  

…………………………………………………………..………………………......................... 
(imię i nazwisko poprzedniego odbiorcy / nazwa poprzedniego odbiorcy) 

……………….....…………………  

 

……........................……………… 

Nieruchomość wyposażona jest we własne ujęcie wody  

 TAK*             NIE * 

Prognozowane ilości wody / ścieków*:  
 

– socjalno – bytowe* ………..…...........…....m3/dobę,  

– produkcyjne, w których woda wchodzi w skład produktów żywnościowych lub farmaceutycznych albo w 

bezpośredni kontakt z tymi produktami używana na cele konfekcjonowania * ………………....…… m3/dobę,  

– pozostałe* ………………………………..m3/dobę,                     

 

– socjalno – bytowego* …………................. m3/dobę,  

– przemysłowego* …………………..………m3/dobę, 

Termin rozpoczęcia poboru wody*/ odprowadzania ścieków .................................................. 

       

       

Zobowiązuję się przyjmować faktury w formie papierowej, a w przypadku gdy przeszkody techniczne lub 

formalne uniemożliwiają taki sposób dostarczenia faktury, wyrażam zgodę na przesłanie faktur drogą 

elektroniczną, na wskazany adres mailowy: 

………………………………………………. 

 



 

 

Administratorem danych osobowych jest Zakład Usług Komunalnych w Książu Wlkp. Ul. Stacha Wichury 11a, 63-

130 Książ Wlkp., kontakt do inspektora ochrony danych: biuro@msvs.com.pl.  

Dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) przez okres 5 lat od 

rozwiązania umowy lub okres zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.  

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści danych, sprostowania, usunięcia, a także prawo wniesienia skargi Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją ich nie podania 

będzie brak zawarcia i realizacji umowy.  

Dane nie będą podlegały automatycznemu profilowaniu ani przekazaniu do Państwa trzeciego. 

 

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

 

 

mailto:biuro@msvs.com.pl

