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Wniosek o zawarcie umowy o dostarczanie wody*, odprowadzanie ścieków*, montaż 
wodomierza*  

Data …………………………………  

Zeszyt ………, Str. ………………., Konto Odbiorcy ………………………………, Poz. ……………….. Nr ……………………………………  
 

☐ Nowy odbiorca     ☐   Zmiana odbiorcy     ☐  Zmiana z wody na woda+kanalizacja    ☐  Tylko kanalizacja    ☐ Zmiana umowy 

Wnioskodawca (przyszły odbiorca usług)  

Imię i Nazwisko ……………………………………………………………………………………..  

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

PESEL …………………………………………………………………………………………………...  

NIP ……………………………………………………………....………………………………………..  

Adres do koresp. ……………………………………………………………………………………  

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

tel. (w godz. 7
00

 – 15
00

) ………………………………………………………………………….  

Wniosek dotyczy posesji przy ul. ………………………………………………………… nr ………. Nr geod. działki ……………………………………………….  

Posesja podłączona jest bezpośrednio do miejskiej sieci wodociągowej: **  

☐        Tak  ☐   Nie ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Planowane zużycie wody: …………………………….. m
3
 / miesiąc, ilość osób na posesji ………………………………………………………………………. 

woda z przeznaczeniem na cel ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ścieki z posesji odprowadzane są do: **  

  ☐   miejskiej kanalizacji sanitarnej:   ☐     bezpośrednio poprzez przyłącze będące moją własnością  

☐     poprzez instalację* przyłącze* innych użytkowników  

  ☐ zbiornika bezodpływowego – szamba  

Odprowadzane ścieki będą pochodzenia ……………………………………………………………………………………………………………………………………..  

Stan początkowy wodomierza ………………………….. m
3
. Rozliczenie od dnia …………………………………………………………………………………..  

Budynek: **  

 ☐    mieszkalny          ☐  budowa          ☐    działka        ☐    inne działalność gospodarcza – usługa  

Miejsce lokalizacji wodomierza: **   ☐   studzienka wodomierzowa         ☐    budynek /piwnica/ ……………………………………………  

Dodatkowe informacje: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

☐  Wnioskodawca zainstalował w sposób uzgodniony z Przedsiębiorstwem wodomierz dodatkowy do podlewania ogrodu 

Posiadam zawartą umowę nr ……………………………………………. z dnia …………………………………………………………………………………………….. 

W załączeniu: **        Oświadczam, że jestem **  

☐ protokół odbioru technicznego przyłącza wodociągowego*   ☐ właścicielem posesji  

 kanalizacyjnego* (kopia*)       ☐ współwłaścicielem – udział:  

☐ inwentaryzacja powykonawcza       ………………………………………………………….  

☐ dokument potwierdzający stan prawny nieruchomości    ☐ zarządcą  

         (do wglądu) oznaczenie tego dokumentu     ☐ dzierżawcą  

☐         ……………………......................................................................   ☐ najemcą  

☐         ………………………………………………………………………………………..   ☐ ………………………………………………………… 

☐    umowa najmu / dzierżawy kserokopia  

Niniejszy wniosek stanowi podstawę do sporządzenia przedmiotowej umowy. Umowa zostanie zawarta w ciągu 7 dni, po 
uzupełnieniu wszystkich potrzebnych do jej sporządzenia dokumentów niedołączonych w chwili jego składania ……………………… 

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

Dostawa wody* odprowadzanie ścieków* rozpocznie się w ciągu 3 dni od podpisania umowy przez obie strony.  

1. Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż pobór wody* 
odprowadzanie ścieków* przed zawarciem umowy skutkować 
będzie naliczeniem kary w wysokości 5 000,00 zł. 
 
*- niepotrzebne skreślić, ** - odpowiednie zaznaczyć 

Sprawdzono kompletność dokumentów i poprawność   
Wypełnienia formularza  
…………………………………………………………………………………..  

Data i podpis osoby przyjmującej wniosek 

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji w Sokółce Spółka z o.o.  
Ul. Targowa 15, 16-100 Sokółka 
Tel. 0 85 711 27 53 
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1) Zgodnie z art.6ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), wyrażam 

zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb realizacji wniosku / usługi. 

2) Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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. Urz. UE L 119, s. 1)- dalej RODO- informujemy że: 

a. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sokółce, ul. Targowa 15, jest administratorem danych osobowych Pani/ Pana. 

b. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych powołanym przez Przedsiębiorstwo : adres email: iodo@mpwik.sokolka.com 

c. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb realizacji wniosku/ usługi – na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

d. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 6 lat od końca roku kalendarzowego , w którym nastąpiło zakończenie realizacji 

niniejszego wniosku/ usługi, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania, np. z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, dochodzenie 

roszczeń, itp. 

e. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów 

prawa oraz podmioty współpracujące w zakresie realizacji wniosku/ usługi. 

f. Pani/ Panu przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania , usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania , prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie. 

g. Pani/ Pan ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

h. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne. 

i. Pani/ Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. 

 
 
 
 
 

……………………………………………………………………………. 
                      (czytelny podpis Wnioskodawcy) 

mailto:iodo@mpwik.sokolka.com

