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WNIOSEK GK3                                                                                                                                    .                                    
 
......................................................          .................................................... 

(miejscowość, data)  

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

......................................................  
(nazwisko, imię, adres zamieszkania, nr telefonu)  

Wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody lub/i odbiór ścieków 

Proszę o zawarcie umowy na dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków(*).  

Przeznaczenie nieruchomości: 
• budynek mieszkalny jednorodzinny/wielorodzinny* 
• budynek gospodarczy/nieruchomość gruntowa*  
• inny obiekt1:…………………………..................................................................................... 
 
Adres podłączanej nieruchomości: 
Właściciel: ……………………………………………………………………………………. 
Miejscowość: …………………………………………………………………………………. 
Adres: ………………………………………………………………………………………… 
Nr działki: …………………………………………………………………………………….. 
Obręb geodezyjny:……………………………………………………………………………. 
Numer wodomierza:…………………………………………………………………………... 

 

Oświadczam że woda będzie wykorzystywana na cele bytowe i gospodarcze. 
Oświadczam, że jestem uprawniony do korzystania z wyżej wymienionej nieruchomości.  
Oświadczam, że zapoznałem się z obowiązującym Regulaminem dostarczania wody  
i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Radomyśl nad Sanem oraz Uchwałą Rady 
Gminy Radomyśl nad Sanem w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w 
wodę na terenie Gminy.  
 
 
 

.....................................................  
                                                                                                                                                                            (podpis Wnioskodawcy)  

 
Załączniki:  
1. kopia dokumentu potwierdzającego własność nieruchomości/lokalu (akt notarialny, umowa najmu) 
2. protokół z odbioru przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego  
3. zaświadczenie o nadaniu NIP i REGON o ile wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą 
 
1 wskazać przeznaczenie obiektu: produkcyjny, usługowy, handlowy, użyteczności publicznej, itp. 
* niewłaściwe skreślić 

 



 
 
 
 
KLAUZULA INFORMACYJNA PRZY POBIERANIU DANYCH NIEBEZPOŚREDNIO OD OSOBY  
Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: 
RODO) informuję, iż:  
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Radomyśl nad Sanem, której jednostką organizacyjną 
jest Urząd Gminy w Radomyślu nad Sanem, ul. Rynek Duży 7, 37-455 Radomyśl nad Sanem;  
2) Administrator Danych Osobowych, tj. w Gminie Radomyśl nad Sanem, której jednostką organizacyjną jest Urząd 
Gminy w Radomyślu nad Sanem, ul. Rynek Duży 7, 37-455 Radomyśl nad Sanem zatrudnia Inspektora Ochrony Danych 
Osobowych, z którym można się kontaktować pod numerem telefonu (15) 845-43-02 w. 42, e-mail: iodo@radomysl.pl;  
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i wykonania umowy na podstawie art. 6 ust 1  
 
 osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej 
liczbie określonych celów;  

przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia 
działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;  

przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; 
przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby 
fizycznej;  

 przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach 
sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;  

przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 
administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają 
interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w 
szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.  
 
Uzasadniony interes odnosi się do: nie dotyczy  
4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na 
podstawie przepisów prawa lub zawartych umów;  
5) Pani/Pana dane osobowe będą/nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej na 
podstawie; 
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat;  
7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;  
8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych osobowych;  
9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym/warunkiem umownym/warunkiem 
zawarcia umowy). Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie 
uniemożliwienie merytoryczne załatwienia sprawy.  
10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.  
 
 
 
 
 
 
 
 

……………………………………….…………………………………………………………….  
Potwierdzenie zapoznania się z klauzulami (data i czytelny podpis) 

 
 


