
 

ZWiK. 

 

Siemiatycze, dnia....................................... 
                                                                

…………………………………….                                                                       
         Imię i nazwisko/nazwa 

 

…………………………………….                          Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o.  

         adres zamieszkania/siedziba                                                            ul. Armii Krajowej 26                                                                                                            

                                                                                                          17-300 Siemiatycz 
 ……………………………………. 
                  telefon              

 

……………………………………. 
                KRS/NIP/PESEL 

 

W N I O S E K 

o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie 

ścieków 

 

Wnoszę o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę* i odprowadzanie 

ścieków* dotyczącej nieruchomości/obiektu budowlanego* położonej/go  

w Siemiatyczach przy ul. ……………………….………………..… dz. nr …………………… 

na czas nieokreślony/określony/z powodu: nowe przyłącze/zmiana Odbiorcy/ 

inne*…………………………………………………………………………………………..……… . 

Oświadczam, że: 

1. posiadam tytuł prawny do korzystania z nieruchomości/obiektu 

budowlanego*…………………………..…………….………………………………..….    

(własność, współwłasność – wysokość udziału, użytkowanie, dzierżawa, najem, zarząd, itd.); 

2. korzystam z nieruchomości/obiektu budowlanego* o uregulowanym/ 

nieuregulowanym* stanie prawnym; 

3. woda jest pobierana z urządzeń wodociągowych Przedsiębiorstwa będzie 

używana na cele: 

a) gospodarstwa domowego dla …………… osób, 

b) podlewania …………………………………., pow. ………… m2, 

c) działalności gospodarczej, 

4. nieruchomość została podłączona do 

a) sieci wodociągowej w dniu ………………. 

b) sieci kanalizacji sanitarnej w dniu ………………………. 

 

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

 

*) niepotrzebne skreślić 



 
 

 

 

................................................         
(miejscowość, data) 

........................................ 
      (imię i nazwisko) 

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

 ........................................ 
            (adres) 

ZGODA 

na przetwarzanie danych osobowych 
Ja niżej podpisany/a wyrażam zgodę na przetwarzanie następujących danych 

osobowych: 
1) Imię 

2) Nazwisko 

3) Adres 

4) KRS 

5) NIP 

6) PESEL 

w celach związanych z zawarciem umowy na wodę i ścieki, przez Przedsiębiorstwo 

Komunalne Sp. z o. o. z siedzibą w Siemiatyczach przy ulicy Armii Krajowej 26. 

Jestem świadomy, iż podanie numeru PESEL nie jest wymagane przez przepis prawa, jednak 

jego podanie zapewni administratorowi danych identyfikację mojej osoby w przypadku gdy 

będzie  to wymogiem formalnym. 

Rozumiem, że moje dane osobowe będą przechowywane przez Przedsiębiorstwo 

Komunalne Sp. z o. o. przez okres trwania umowy, 5 lat od wystawienia ostatniej faktury, lub 

po okresie przewidzianym przez przepis prawa. Po upływie tego okresu dane zostaną 

zniszczone. 

Rozumiem, że przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia 

danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie  

w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. 

   ..................................................... 
        (data i podpis ) 

 


