
 

Administratorem danych osobowych Wnioskodawcy jest Pomiechowskie Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Wkra” sp. z o.o. w Pomiechówku, ul. Kupiecka 10, 

05-180 Pomiechówek. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: iod@pomiechowek.pl.  

ADO przetwarza dane osobowe w celu realizacji wniosku oraz obowiązków prawnych z tym związanych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych 

jest art. 6 ust. lit. b oraz c RODO. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z ADO przetwarzają 

dane osobowe. Dane będą przechowywane do czasu rozpoznania wniosku, okresu wygaśnięcia roszczeń związanych z wnioskiem oraz okresu przechowywania 

dokumentacji rachunkowej określonej przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.  W związku z przetwarzaniem danych osobowych Wnioskodawcy 

przysługują uprawnienia: dostępu do danych osobowych, do żądania sprostowania danych osobowych; do żądania usunięcia danych osobowych; do żądania 

ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych (ul. Stawki 

2, 00-193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do rozpatrzenia wniosku. Niepodanie danych skutkuje pozostawieniem 

wniosku bez rozpatrzenia. 

 
Pomiechówek, dnia………………………… 

 
……………………………………………………………..  
Dane Wnioskodawcy  

 

……………………………………………………………..  
Ulica  

 

……………………………………………………………..  
Kod, miejscowość  

 

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

 

……………………………………………………………..  
Nr telefonu kontaktowego, adres mailowy 

 

 
 

WNIOSEK O ZMIANĘ UMOWY O DOSTARCZANIE WODY I/LUB 

ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW 

W związku z nabyciem / przyjęciem w użytkowanie* nieruchomości przy ul. ……..…………………………    

nr ………… w …………………………………, nr ewid działki …………….….. proszę o zawarcie 

umowy na dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków* z ww. nieruchomości z dniem 

…………….………………. przy stanie wodomierzy: głównego …………………………. m³ o nr 

……………….……………, dodatkowego ……………….………. m³ o nr……………….....……………. .  

 

Poprzednim właścicielem / płatnikiem* ww. nieruchomości był(a) 

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

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

Z siedzibą w ............................................................. tel. ...................................................................................  

 

Oświadczam, że jestem: właścicielem, współwłaścicielem- udział………………………, zarządcą, 

dzierżawcą, inne ………………………………………………………………… (właściwe podkreślić).  

 

Przejmuję/nie przejmuję* płatności po poprzednim właścicielu korzystającym z nieruchomości/działki*. 

Proszę o przesłanie faktury zamykającej do poprzedniego korzystającego z nieruchomości.  

Jednocześnie zobowiązuję się także do regulowania należności za pobór wody/ odprowadzanie ścieków*  

 
 

*niepotrzebne skreślić  
Załączniki: 

- oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością 

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

mailto:iod@pomiechowek.pl

