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Wnioskodawca: Mała Wieś ……………………........ 
 

……………………………………….. 

(imię i nazwisko/ nazwa firmy) 

 

……………………………………….. 

(adres zamieszkania/ adres siedziby) 

 
……………………………………….. 

(adres korespondencyjny) 

 

……………………………………….. 

(PESEL / NIP) 
 

……………………………………….. 

(nr telefonu) 

WNIOSEK 

O ZAWARCIE UMOWY NA DOSTARCZENIE WODY I/LUB ODBIÓR ŚCIEKÓW 

Na podstawie art. 6 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 

ścieków wnoszę do Urzędu Gminy Mała Wieś z siedzibą przy ul. Jana Kochanowskiego 1, 09-460 

Mała Wieś o zawarcie umowy na: 

 
dostarczanie wody* 

odprowadzanie ścieków* 

do nieruchomości mieszczącej się przy: 

………………………………………………………………………………………………………… 
(adres nieruchomości) 

do której posiadam tytuł prawny tj.: ……………………………………………………………... 

Wodomierz, numer seryjny …………………………, stan wodomierza……………………........... 

Wodomierz numer seryjny ……………………………, stan wodomierza……………………........... 

Wnioskodawca oświadcza, że: 

 Zapoznał się z Regulaminem dostarczenia wody i/lub odprowadzania ścieków na obszarze 

Gminy Mała Wieś oraz cennikiem opłat za usługi świadczone przez Urząd Gminy Mała Wieś oraz 

akceptuje ich treść. 

Wniosek stanowi podstawę do zawarcia umowy na dostarczenie wody i/lub odbiór ścieków 

po uzupełnieniu wszystkich potrzebnych do jej sporządzenia dokumentów. 
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Załączniki: 
 

1. Tytuł prawny do dysponowania nieruchomością. 

2. Protokół zdawczo-odbiorczy stanu wodomierza. 

3. Dokumenty rejestracyjne przedsiębiorstwa / dowód osobisty (do wglądu) 

4. Aktualna mapa zasadnicza (sytuacyjno-wysokościowa) nie starsza niż 1 rok w skali 1:1000 lub 1:500, 

określająca usytuowanie przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacji sanitarnej względem istniejącej 

nieruchomości. 

*niepotrzebne skreślić 

…………………………………………… 

podpis wnioskodawcy 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminę Mała Wieś („Urząd”) z 

siedzibą w Małej Wsi przy ul. Jana Kochanowskiego 1, w celu zawarcia i realizacji umowy/usługi. 

Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Mam prawo 

wycofania zgody w dowolnym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane do ewentualnego 

odwołania zgody, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących 

Administratorowi danych i w stosunku do niego. 

 
Mam prawo żądania od Administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

 

………………………………….. 

 
Podpis Wnioskodawcy 


