
Pabianice, dnia ............................................. 
WNIOSKODAWCA: 

 
         
 

 

 

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

          Gmina Pabianice 

          95 – 200 Pabianice 

          ul. Torowa 21 

 

 

WNIOSEK  

O ZAWARCIE UMOWY  

O ZAOPATRZENIE W WODĘ  

i / lub ODPROWADZANIE 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. nr 72, poz. 747 ze zm.) oraz Uchwały Nr XL VIII / 264 / 

2006 Rady Gminy Pabianice z dnia 30 sierpnia 2006 roku w sprawie Regulaminu dostarczania wody i 

odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pabianice wnoszę o zawarcie umowy o zaopatrzenie w 

wodę i / lub odprowadzenie ścieków dla posiadanej przeze mnie nieruchomości zlokalizowanej 

 

w .................................................................. przy ul ...................................... nr …...........  

 

nr ew. działki. ........................... przyłączonej do sieci wodociągowej i / lub kanalizacyjnej. 
 

Dane do zawarcia umowy: 

 

1. Imię i nazwisko / nazwa : 

 

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

 

2. Adres / siedziba: 

 

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

 

3. Dla osób fizycznych : 

  

   PESEL - ........................................................ 

 

4. Dla osób prawnych: 

 

   NIP ............................................................... ; REGON ...................................................... 

 

  NR KRS / Ew. działalności. gospodarczej ............................................................................ 

 

5. Telefon kontaktowy .........................................................................................................  
 

 

 

Imię i Nazwisko........................................................................... 

Adres do korespondencji: ............................................................ 

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



Planowane zużycie wody: ................... m3 / miesiąc lub ilość osób na posesji ................. 

Stan początkowy wodomierza ......................................... m3.  

 

Rozliczenie od dnia  ......................................................... 

 

Ścieki z posesji odprowadzane są do: 

 

miejskiej kanalizacji sanitarnej:    bezpośrednio    poprzez instalację innych użytkowników

                zbiornika bezodpływowego – szamba 

              zbiornika bezodpływowego – oczyszczalni ścieków 

 

Budynek*:      zamieszkany     w budowie    działka niezabudowana     inny obiekt budowlany 

 

Miejsce lokalizacji wodomierza:               studzienka wodomierzowa.             budynek                    

 

Dodatkowe informacje:..............................................................................................................  

 

 

W załączeniu*: 

 kserokopię aktu własności 

 odpis z  księgi  wieczystej, 

 inny dokument potwierdzający stan   

        prawny nieruchomości: 

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

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

Oświadczam, że jestem*: 

 właścicielem posesji, 

 współwłaścicielem - udział: .......................,   

 zarządcą, 

 dzierżawcą. 

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

 

 
 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 nie dołączonych w chwili jego składania: 

 

 ................................................................................................................................................................., 

z mocą obowiązującą od dnia złożenia wniosku. Fakturowanie usług, świadczonych przez Gminę 

Pabianice, będzie się odbywało od dnia złożenia wniosku lub od daty uzgodnionej z Odbiorcą ( 

wykonania przyłącza wodociągowego / kanalizacyjnego ). 

 Niniejszy wniosek jest jednocześnie zgodą na przetwarzanie danych osobowych 

Wnioskodawcy przez Wójta Gminy Pabianic z siedzibą w Pabianicach przy ul. Torowej 21, 95-200 

Pabianice, zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. (zwanego danej RODO) w celu przygotowania i wykonania wnioskowanej umowy. 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wnioskodawcy jest art. 6 ust. 1 pkt b RODO. 

Aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu swoich danych osobowych Wnioskodawca ma prawo 

skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, zwanym dalej „IOD”:Inspektor Ochrony Danych w 

Urzędzie Gminy w Pabianicach – ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice; 

e-mail: wojt@pabianice.gmina.pl 
 

 
 

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

(Czytelny podpis wnioskodawcy) 
 
 
 
 


