
Świerszczów ............................. 
 

Wnioskodawca: 
 
Imię i Nazwisko ....................................................... 

Miejscowość ....................................................... 

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

Nr telefonu nieobowiązkowy ....................................................... 

PESEL  ...................................................... 

 
Gminny Zakład Usług Komunalnych  
w Hrubieszowie z/s w Świerszczowie 

 
 
 

Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków 
Dotyczy posesji nr..................... w miejscowości....................................................................... 

 
 
 

Posesja podłączona jest bezpośrednio do gminnej sieci wodociągowej: 

□  Tak 

□  Nie 
Planowane zużycie wody:............... m3/miesiąc lub ilość osób na posesji .................................. 
Stan początkowy wodomierza .............................. m3.Rozliczenie od dnia ................................ 
 
 
Ścieki z posesji odprowadzane są do: 

□  gminnej kanalizacji sanitarnej 

□  zbiornika bezodpływowego – szamba 
 
Budynek: 

□  zamieszkany 

□  w budowie 

□  działka niezabudowana 
      

Miejsce lokalizacji wodomierza: 

□  studzienka wodomierzowa 

□  budynek 
 

Oświadczam, że: 

□ ścieki odprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych (rodzaj ścieków – bytowe,    
      komunalne, przemysłowe) ……………………………………………………… 



Oświadczam, że jestem: 

 
□ właścicielem posesji 

□  współwłaścicielem – udział ................................................................. 

□ zarządcą 

□ dzierżawcą 
 
 

 
 

Do wniosku załączam: 
 

□  Oświadczenie o celu poboru wody (załącznik 1) 

□  Zgodę na przetwarzanie danych osobowych (załącznik 2) 
 
 
 
 

Klauzula informacyjna:  
Gminny Zakład Usług Komunalnych w Hrubieszowie z/s w Świerszczowie informuje, że w przypadku odmowy 
zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzane ścieków wnioskodawcy przysługuje prawo do 
złożenia wniosku o rozstrzygnięcie sporu do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego 
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Lublinie. 
 
 Oświadczam, że zostałem zapoznany z klauzulą informacyjną Administratora Danych Osobowych oraz 
informacją konsumencką.  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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

                                                                                                                                           (czytelny podpis wnioskodawcy) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik 1 
Wnioskodawca: 
 
………………………………………….. 
imię nazwisko / nazwa przedsiębiorstwa 
 

………………………………………….. 
adres lokalizacji wodomierza 

 
 

OŚWIADCZENIE*) 
 

Niniejszym oświadczam, że korzystając z usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
świadczonych przez Gminny Zakład Usług Komunalnych w Hrubieszowie z/s w 
Świerszczowie oraz zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r - Prawo wodne, pobraną wodę 
wykorzystuję na cele (należy zaznaczyć tylko jeden cel): 
 
□ do celów socjalno-bytowych gospodarstwa domowego (zbiorowe zaopatrzenie ludności w 
wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi), 
□ do celów rolniczych na potrzeby zaopatrzenia w wodę ludzi i zwierząt gospodarskich, 
□ do celów rolniczych lub leśnych za pobór wód podziemnych na potrzeby nawadniania 
gruntów i upraw, pobranych za pomocą urządzeń pompowych, 
□ do celów wydobywania węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu), 
□ do celów pozostałego górnictwa i wydobywania, 
□ do celów produkcji artykułów spożywczych, 
□ do celów produkcji napojów, 
□ do celów produkcji wyrobów tekstylnych, 
□ do celów produkcji odzieży, 
□ do celów produkcji skór i wyrobów ze skór wyprawionych, 
□ do celów produkcji wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli, oraz do celów 
produkcji wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania, 
□ do celów produkcji papieru i wyrobów z papieru, 
□ do celów wytwarzania i przetwarzania koksu i produktów rafinacji ropy naftowej, 
□ do celów produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych, 
□ do celów produkcji podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych 
wyrobów 
farmaceutycznych, 
□ do celów produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych, 
□ do celów produkcji wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych, 
□ do celów produkcji metali, 
□ do celów produkcji metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń, 
□ do celów produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych, 
□ do celów produkcji urządzeń elektrycznych, 
□ do celów produkcji innych maszyn i urządzeń, 
□ do celów produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem 
motocykli, 
□ do celów produkcji innego sprzętu transportowego, 
□ celów produkcji mebli, 
□ do celów produkcji wyrobów tytoniowych, poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników 
informacji, produkcji innych wyrobów, naprawy, konserwacji i instalowania maszyn i 
urządzeń, 



□ do celów wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą 
wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych, 
□ do celów zapewnienia funkcjonowania systemów chłodzenia elektrowni i elektrociepłowni 
dla instalacji posiadających w dniu wejścia w życie ustawy ważne pozwolenia wodnoprawne 
albo pozwolenia zintegrowane, funkcjonowania systemów chłodzenia elektrowni i 
elektrociepłowni dla instalacji, które po wejściu w życie ustawy uzyskały pozwolenia 
wodnoprawne albo pozwolenia zintegrowane, 
□ do celów działalności związanej ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem 
odpadów oraz do celu odzysku surowców, 
□ do celów robót budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków, 
□ do celów robót związanych z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej, 
□ do celów robót budowlanych specjalistycznych, 
□ do celów handlu hurtowego i detalicznego, naprawy pojazdów samochodowych, włączając 
motocykle, 
□ do celów elektrowni wodnych – bezzwrotny pobór wód podziemnych na potrzeby 
technologiczne w obiekcie energetyki wodnej, nieprzeznaczony wprost do produkcji energii 
elektrycznej, 
□ do celów prowadzenia działalności gospodarczej innej niż wymienione powyżej, 
□ do celów poboru, uzdatniania i dostarczania wody, 
□ do celów odprowadzania i oczyszczania ścieków, 
□ do celów administracji publicznej i obrony narodowej, obowiązkowego zabezpieczenia 
społecznego, 
□ do celów opieki zdrowotnej i pomocy społecznej, 
□ do celów innych niż wyżej wymienione, określonych w Polskiej Klasyfikacji Działalności. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………….                                                       ……………………………………… 
                        data                                                                                                                                                       podpis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*) - odpowiednie zaznaczyć 



Załącznik 2
 
 
 

……………………………………………
                                                                                                                                                                                (miejscowość, data) 

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

 
…………………..……………………….                                               
                         (telefon)                                           

         

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a 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) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) niniejszym 
oświadczam, że wyrażam zgodę na wykorzystanie numeru telefonu do celów kontaktowych w związku 
ze złożonym wnioskiem …………………………………. . 

 

……………………………………………………………………………………… 
       (czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę na przetwarzanie danych) 

 

 

 
 


