
 

URZĄD GMINY NIEDŹWIEDŹ 233 

34-735 Niedźwiedź 

Telefon: 18 33-17-002 Tel./fax. 18 

33-17-057 

e-mail:gmina@niedzwiedz.iap.pi 

 

Niedźwiedź, ..................  
(DATA) 

WNIOSEK 

o zmianę danych/rozwiązanie*umowy o zaopatrzenie w wodę 
 

 

dotyczy nieruchomości położonej w miejscowości  ...............................................................................................  

przy ul ................................................................................ nr  ......................... działka nr: ......................................  

CZESC A - DANE WNIOSKODAWCY  

Nazwisko i Imię/Nazwa:………………………………………. 

Ulicą nr: ......................................................................... Miejscowość, kod:. 

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

PESEL/REGON: ......................................................  NIP: .............................  

Telefon kontaktowy: ........................................................................ e-mail:............................. 

CZESC B - ZAKRES WNIOSKU W 

ZWIĄZKU ZE ZMIANA: 

□ nazwiska2 □ nazwy firmy   □ właściciela 1 □ formy prawnej 1 □ adresu do korespondencji 

z ..................................................................................  

na: ...............................................................................  

wnioskuję o dokonanie zmian w ewidencji w Urzędzie Gminy Referat Gospodarki Komunalnej 

oraz umowie z dnia............................................................... 

WNIOSKUJE O ROZWIĄZANIE umowy o zaopatrzenie w wodę nr z dnia. ................................... w związku z: 

□ sprzedażą nieruchomości1   a wyburzeniem budynku 

DANE NOWEGO WŁAŚCICIELA: .....................................................................................................................  

Ilość zamieszkałych osób w nieruchomości (dotyczy osób indywidualnych które mają ryczałt) .................................   

Stany wodomierzy na dzień zmiany/rozwiązania umowy: 

wodomierz główny nr .................................................................. stan ............................ m3 

wodomierz dodatkowy nr ............................................................ stan ............................ m3 

Data, od której ma obowiązywać zmiana określona wnioskiem: ......................................................................  

DOTYCZY OSÓB FIZYCZNYCH: Administratorem danych osobowych, które podataml-em stanie się Urząd Gminy Niedźwiedź Referat Gospodarki Komunalnej 

zostałam /-em poinformowanal-y, ie podanie moich danych osobowych jest niezbędne dla celów związanych z realizacją niniejszego wniosku. Dane osobowe, 

które podalaml-em, nie będą udostępniane przez administratora danych osobowych innym odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pktó ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Jestem świadomal-y przysługującego mi prawa wglądu do treści podanych 

przeze mnie danych i ich poprawiania. 

UWAGA: Urząd Gminy Niedźwiedź Referat Gospodarki Komunalnej zastrzega sobie prawo weryfikacji stanu faktycznego deklarowanego przez Wnioskodawcę 

we wniosku oraz zastosowania sankcji wynikających z Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r. 

(Dz. U. Nr 72, poz. 747 z późn. zm.) 

* Niepotrzebne skreślić  

mailto:gmina@niedzwiedz.iap.pi


Wykaz niezbędnych dokumentów 

 Wniosek o zmianę danych zawartych w umowie 

 

 Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (np. księga wieczystą akt własności ^świadczenie) 1 

 

 Ksero dowodu osobistego 2 

 

 Protokół zdawczo odbiorczy ze stanami wodomierza 

 

 

 

 

 

            ____________________                                         _______________________________ 

   (DATA)       (Czytelny Podpis Wnioskodawcy)      

 
Termin realizacji: 14 dni kalendarzowych od 

daty złożenia kompletnego wniosku 
WNIOSEK PRZYJĘTO DNIA:  

 

____________________________ 
(CZYTELNY PODPIS OSOBY PRZYJMUJĄCEJ WNIOSEK) Sprawdzono Prawidłowość wypełnienia 

wniosku oraz zweryfikowano 

przedłożone dokumenty: 

                                                                          

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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) (zwanego dalej RODO), informujemy: 

 
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wójt Gminy Niedźwiedź z siedzibą w Niedźwiedź 233, 34-735 

Niedźwiedź 
2) Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także 

przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych 
odo.dmarek@onet.pl 

3) Dla celów min. przeprowadzenie konkursów naboru oraz realizacji wniosków do projektów dane osobowe będą 
przetwarzane na podstawie RODO Art. 6 ust. 1 lit. a, to jest na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą. 

4) Dane udostępniane są wyłącznie podmiotom upoważnionym na mocy przepisów prawa. 
5) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z terminów określonych w konkursie, wniosku lub projekcie.   
6) Osoba, której dane są przetwarzane, posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo 

do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 
prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, w zakresie jakim zgoda została 
udzielona.  

7) Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych (adres Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa) 

8) Administrator nie planuje przekazywać Pani/Pana danych do krajów trzecich, czy też poddawać ich profilowaniu. Dane 
mogą być przetwarzane w sposób częściowo zautomatyzowany w systemach informatycznych. 

9) Podanie danych osobowych w tym zakresie jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych uniemożliwi  realizację 
celów do których dane były zbierane 

Zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji 
 
 
 
 

……………………………………………………… 
                                                                               Data / Podpis 

 

mailto:odo.dmarek@onet.pl

