
Olesno, dnia ............................. 

Imię i Nazwisko / Nazwa................................. 

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

Adres zamieszkania / Siedziba............................. 

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

Adres do korespondencji:………………………. 

……………………………………… 

Tel. kontaktowy….…..…………………….. 

 

 

Oleskie Przedsiębiorstwo Wodociągów  

i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oleśnie  

 

 

WNIOSEK 

 o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków  

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

i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r.   poz. 1437 z późn.zm) wnoszę o 

zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków do nieruchomości 

położonej w …………………………………………........................................ 

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

 

Nieruchomość podłączona jest bezpośrednio do miejskiej sieci wodociągowej*: 

□ tak          □ nie 

Planowane zużycie wody: …….. m3 / miesiąc, na cele* : 

□  gospodarstwa domowe/ socjalne przedsiębiorstwa  

□  zakłady produkcyjne 

□  p.poż     

Stan początkowy wodomierza ……… m3 . Rozliczenie od dnia ……………… 

Ścieki z nieruchomości odprowadzane są do*: 

Miejskiej kanalizacji sanitarnej : □ bezpośrednio 

                                                     □ poprzez instalacje innych użytkowników 

                                                     □ zbiornika bezodpływowego – szamba 

Nieruchomość*:                     

□ budynek zamieszkały      □ budynek w budowie      □ działka niezabudowana 

Miejsce lokalizacji wodomierza*: 

□ studzienka wodomierzowa                  □ budynek 

Dodatkowe informacje …………………… …………………………………… 

……………………………………………………………………...…… 

Oświadczam, że jestem*: 

□ właścicielem nieruchomości, 

□ współwłaścicielem – udział: …………….., 

□ zarządcą, 

□ dzierżawcą, 



□ inne ……………………………………….. 

W załączeniu*: 

□ kserokopia aktu własności, 

□ odpis z księgi wieczystej, 

□ inny dokument potwierdzający stan prawny nieruchomości: …………………. 

……………………………………………………………………………………. 

Niniejszy wniosek stanowi podstawę do sporządzenia przedmiotowej umowy, która zostanie 

zawarta po uzupełnieniu wszystkich potrzebnych do jej sporządzenia dokumentów, w tym 

załącznika graficznego oraz dokumentów nie dołączonych w chwili jego składania:  

……………………………………………………………………………………. 

Z mocą obowiązującą od dnia złożenia wniosku. 

Fakturowanie usług, świadczonych przez Przedsiębiorstwo, będzie się odbywało od dnia 

złożenia wniosku lub od daty uzgodnionej z Odbiorcą. 

 

 

……………………………………………. 

                                                                                           Czytelny podpis wnioskodawcy 

 

* - właściwe zakreślić 

 

NIP ........................................................... 

REGON/PESEL*...................................... 

 

 

 

Oleskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oleśnie prosi o zwrot uzupełnionego wniosku 

w terminie 14 dni od jego otrzymania wraz z kserokopią tytułu prawnego do nieruchomości. 

 

 

Klauzula informacyjna 

 
Administratorem zebranych danych osobowych jest Spółka: Oleskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i 

Kanalizacji Sp. z o.o. w Oleśnie, 46-300 Olesno, ul. Lubliniecka 3a, NIP: 5761580396. 

      Jednocześnie ODBIORCA przyjmuje do wiadomości, że: 

a)Dane będą przetwarzane, zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych oraz 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2017/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w celu niniejszego wniosku na usługę. 

b)Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art.6 ust.1 lit. a) i b) Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE. 

c)Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy i roszczeń z niej wynikających. 

d)Przysługuje mu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku 

uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

e).Dane będą udostępniane jedynie uprawnionym podmiotom, w okolicznościach przewidzianych w 

powszechnie obowiązujących przepisach. 

f)Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich uzupełniania lub 

poprawiania. 

g)Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji niniejszego wniosku. 

h)Z inspektorem danych osobowych można kontaktować się na adres mailowy :biuro@oleskiewodociagi.pl 


