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____________________                                                                   Leśna, dnia __________ 

____________________                                                                    

____________________                                                                    

____________________                                                                    

____________________                                                                    

(Imię i nazwisko/nazwa, adres zamieszkania/siedziby,  
nr telefonu, PESEL (odbiorcy indywidualni),  
NIP, REGON (dotyczy firm)  

       Gmina Leśna 
       ul. Rynek 19 
        59-820 Leśna 

 

WNIOSEK 
O ZAWARCIE UMOWY NA DOSTAWĘ WODY / ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW* 

DO/Z NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ NA TERENIE GMINY LEŚNA 
 

Zwracam się z prośbą o zawarcie umowy na dostawę wody/odprowadzanie ścieków* do/z 

nieruchomości/działki* mieszczącej się w miejscowości …………………………………………. przy 

ul./nr bud. …………………………………………………………………….., działka nr ewid. …………………….. 

1. Oświadczam, że:  

1) władam ww. przyłączoną nieruchomością na podstawie: …………………………………….  

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(należy określić tytuł prawny lub władanie nieruchomością o nieuregulowanym stanie prawnym)  

ww. nieruchomość jest podłączona do sieci wodociągowej/posiada własne ujęcie wody* 

ww. nieruchomość jest podłączona do sieci kanalizacyjnej/wprowadza ścieki do zbiornika 

bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków* 

2) będę zużywał wodę na następujące cele*: 

a) bytowe, 

b) inne ….............................., 

c) p.poż.  

3) będę odprowadzał następujący rodzaj ścieków*: 

a) ścieki bytowe, 

b) ścieki komunalne, 

c) ścieki przemysłowe. 

2. Czas trwania umowy: 

[  ] nieokreślony  [  ] określony do dnia ………………… 
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3. Pozostałe informacje: 

1) Liczba osób na posesji:  ………………. 

2) Numer wodomierza:   ………………. 

3) Stan początkowy wodomierza ……………. na dzień …….……. 

4) Budynek*: zamieszkany / w budowie / działka niezabudowana / inne: …………………… 

5) Miejsce lokalizacji wodomierza*: budynek / studzienka wodomierzowa 

6) Inne: ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

5. Dokumenty wymagane do wniosku:  

□  Dokument, z którego wynika prawo do władania nieruchomością (dotyczy odbiorców 
indywidualnych) 

□  Pełnomocnictwo (jeżeli umowę zawiera pełnomocnik właściciela lub większości 
współwłaścicieli) (dotyczy odbiorców indywidualnych) 

□  Zaświadczenie o nadaniu nr NIP (dotyczy firm) 
□  Zaświadczenie o nadaniu nr REGON (dotyczy firm) 
□  Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego* zaświadczenie o wpisie do Ewidencji 

Działalności Gospodarczej* aktualny wypis z właściwego rejestru* (dotyczy firm) 
□  Jeżeli umowę podpisują osoby niewymienione w KRS-aktualne pełnomocnictwo (dotyczy 

firm) 
□  Jeżeli umowę podpisują osoby inne niż właściciel nieruchomości-pełnomocnictwo dla 

osób reprezentujących (dotyczy firm) 
□  Jeżeli umowę podpisują osoby niewymienione w rejestrze- aktualne pełnomocnictwo 

(dotyczy firm)  
□  Uchwała o wyborze Zarządu Wspólnoty (dotyczy Wspólnot) 
□  Umowa o administrowanie nieruchomością (dotyczy Wspólnot) 
□  Protokół zdawczo-odbiorczy z numerem i stanem wodomierza na dzień przekazania 

podpisany przez stronę zdającą i przejmującą (jeżeli dotyczy) 
 

Zapoznałem/am się z udostępnioną klauzulą informacyjną do przetwarzania danych 
osobowych RODO      
 
 
         ……………………………………..                        
           (podpis wnioskodawcy, pieczątka) 
 

* właściwe podkreślić 
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Załącznik udostępniany w celu zapoznania się przez wnioskodawcę: klauzula informacyjna do 

przetwarzania danych osobowych RODO (wydruk załącznika nie jest wymagany przy składaniu wniosku) 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

do przetwarzania danych osobowych 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 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 (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że: 
 

• Administratorem Pana/i Danych jest:  Burmistrz Leśnej z siedzibą ul. Rynek 19,  
59-820 Leśna 

• Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych oraz udostępnia jego dane kontaktowe:
     Kornelia Sieracka 

• Adres  e-mail:                       ido@lesna.pl 

• Telefon:                                 75 72 11 239 wew. 49 

• Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu: realizacji umowy, której jest Pani/Pan stroną. 

• Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: realizacja umowy której 
jak Pani/Pan stroną (tj. art. 6 ust. 1 lit. b). 

• Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów: Pana/Pani dane nie będą 
przekazywane innym podmiotom niewymienionym w przepisach prawa. 

• Okres przechowywania danych: Pana/Pani dane będą przechowywane przez okres 
niezbędny dla wykonania czynności związanych z przedmiotem wniosku oraz okres 
wykonania umowy, a także przez okres konieczny w celu dochodzenia lub obrony przed 
roszczeniami, chyba że przepisy prawa przewidują dłuższy okres ich przechowywania. 

• Ma Pani/Pan prawo do:  
1) dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania, 
2) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 
3) przenoszenia danych, 
4) wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

• Podane przez Panią/Pana dane są: warunkiem podpisania umowy. 

• Pani/Pana dane: nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji 
oraz profilowaniu.   


