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      Praszka, dnia ............................. 

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

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

Adres do korespondencji / Siedziba............................... 

…………………………………………………….…………. 

PESEL............................................................. 
(wypełniają gospodarstwa domowe, rolnicy indywidualni) 

NIP ............................................................... 
(wypełniają jednostki budżetowe, ochrona zdrowia, 
 rodzinne ogrody działkowe, przemysł, handel, usługi) 

REGON............................................................ 
(wypełnia tylko prowadzący działalność) 

 

Tel. kontaktowy ….…..……………………………………... 

E-mail ………………………………………………………… 

      PP-U „GOSKOM” Spółka  z o.o. 
      ul. Powstańców Śl. 23 
      46-320 Praszka 
 

WNIOSEK 
o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie 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 2020r., poz. 2028 )  oraz Uchwały  Rady 
Miejskiej w Praszce nr 274/XXXV/2021 z dnia 25 listopada 2021 r. z późniejszymi zmianami w 
sprawie regulaminu dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków wnoszę o zawarcie umowy o 
zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków do nieruchomości położonej  
w ……………………………………………………………………………………………………………….………….…………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Oświadczam, że*: 

A    posiadam tytuł prawny do korzystania z nieruchomości* ( numer księgi wieczystej, 

dane dotyczące umowy najmu/dzierżawy itp.) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 własność 
 współwłasność 

❑ działam za zgodą i wiedzą współwłaścicieli  
 najem 
 dzierżawa 
 inne ……………………………..…………………………..  

B    jestem osobą korzystającą z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym 
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Odbiorca usług oświadcza, że woda dostarczana przez Przedsiębiorstwo jest przeznaczona na 
cel niżej wymieniony *: 

❑ woda przeznaczona do zaopatrzenia gospodarstw domowych, jednostek 
budżetowych, ochrony zdrowia, rolników indywidualnych, rodzinnych ogrodów 
działkowych. 

❑ woda przeznaczona dla przemysłu, handlu, usług. 
 

Nieruchomość podłączona jest bezpośrednio do sieci wodociągowej*: 
 tak   
  nie 

Stan wodomierza głównego nr 1 ………..……......… m3 . Rozliczenie od dnia …………………………..… 
Stan wodomierza głównego nr 2 …….……….......… m3 . Rozliczenie od dnia ………………………..…… 
Stan podlicznika ………………………… m3 . Rozliczenie od dnia ………….….…………………….……………… 
 
Nieruchomość*: 
 budynek zamieszkały  
 budynek w budowie  
 działka niezabudowana 
 inne ……………………………..…………………………..  

 
Miejsce lokalizacji wodomierza*: 
 studzienka wodomierzowa  
 budynek 
 inne ……………………………..…………………………..  

Dodatkowe informacje.........................…………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………..………………………..………………...…………… 
…………………………………………………………………………………………..………………………………..………………... 
 
Ścieki z nieruchomości odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej*:  
 bezpośrednio 
 poprzez instalacje innych użytkowników 
 zbiornika bezodpływowego – szamba 

 
Inne informacje: ………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Jednocześnie wnioskodawca oświadcza ,że znane są mu przepisy kodeksu karnego o odpowiedzialności za  podanie 
danych niezgodnych z rzeczywistością. 
 
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 niedołączonych w chwili jego składania:  
 warunki techniczne przyłączenia do sieci 
 protokół odbioru przyłączy 
 projekt budowlany przyłączy 
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. 
 
* - właściwe zakreślić 
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Informacja o przetwarzaniu danych osobowych  

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanym 

dalej RODO informujemy, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PP-U GOSKOM Sp. z o.o. ul. Powstańców Śl. 23,  
46-320 Praszka. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – e-mail iod@goskom.pl  
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

a) realizacji zawartej z Administratorem umowy na świadczone usługi lub podjęcia czynności niezbędnych do jej zawarcia 
(podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1, lit. b RODO), 

b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzeniem działalności, w 
szczególności wykonywaniem zadań określonych w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz wykonywaniem innych zadań w interesie publicznym w zakresie wynikającym 
z przepisów prawa (podstawa prawna przetwarzania: art. 6, ust.1 lit. c RODO), 

c) ustalenia, dochodzenia, egzekwowania, należności, ochrony przed roszczeniami (podstawa prawna przetwarzania: art. 
6, ust.1 lit. f RODO), 

d) realizacji wewnętrznych celów administracyjnych Administratora, w tym sprawozdawczych, statystycznych i 
raportowania (podstawa prawna przetwarzania: art. 6, ust. 1 lit. f RODO), 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania umowy, przez okres konieczny do wypełnienia obowiązków 
prawnych, przez okres wymagany przez przepisy prawa, a także przez czas zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Dane 
przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora przetwarzane będą do czasu ustania tego interesu. 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie 
przepisów prawa, podmioty którym na podstawie umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych. 

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wnoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. 
Wymienione prawa mogą być ograniczone w sytuacjach, kiedy administrator jest zobowiązany prawnie do przetwarzania danych w 

celu realizacji obowiązku ustawowego. 

7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uważa 
Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa. 

8. W przypadku, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia, tj. zgody na 
przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

9. W zakresie, jakim przetwarzanie Pani/Pana danych następuję w celu zawarcia i/lub wykonania umowy na świadczenie usług z 
Administratorem, podanie przez Pani/Pana danych jest warunkiem koniecznym do zawarcia tej umowy. Podanie danych osobowych 
ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i/lub wykonania umowy 
z Administratorem. 

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania. 

 

 

 

……………………………………………. 
            Czytelny podpis wnioskodawcy 

        

mailto:iod@goskom.pl

