
GMINA KIJE
28-404 Kije, ul. Szkolna 19
tel.: 41 356 80 09 fax.: 41 356 80 09
email: urzad@kije.pl, www.kije.pl

WÓJT GMINY KIJE
ul. Szkolna 19, 28-404 Kije

Wniosek o rozwiązanie umowy o zaopatrzenie 
w wodę i/lub odprowadzanie ścieków* 

Wnioskodawca: 

Imię.………………………………………………………………Nazwisko……………………………………….……

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

Nazwa Firmy………………………….………………………………………………………………………………….

Adres zamieszkania/ siedziby………………………………………………………………..…………..………….

Adres do korespondencji po rozwiązaniu umowy…………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Tel……………………………………………e-mail……………………………….…………….....................................

Dotyczy nieruchomości: ...........................................................................................………………………..
                              (adres poboru wody i/lub odprowadzania ścieków*)

Wnioskodawca zwraca się  z prośbą o rozwiązanie umowy na usługi dostarczania wody/ i lub 

odprowadzania ścieków*  przy stanie wodomierza/y:

wodomierz numer: ……………………………….. stan wodomierza: ……………………………………

wodomierz numer: ……………………………….. stan wodomierza: …………………………………..
                                       (wypełnić w przypadku większej ilości wodomierzy)

z powodu**:
□ sprzedaży nieruchomości/lokalu;      

□  przekazania nieruchomości/lokalu (zakończenie najmu/dzierżawy; zmiana Zarządcy);

□ utraty tytułu prawnego nieruchomości/lokalu;    

□ likwidacji przyłącza;     

□  inne ............................................................................... 

*niepotrzebne skreślić   **zaznaczyć odpowiedni kwadrat

Gmina Kije           konto Urzędu Gminy:
NIP: 662-17-36-367, Regon: 29100100085 Bank Spółdzielczy o/Kije:
E-PUAP: /KIJE/skrytka 06 8509 0002 2003 0015 2389 0001



URZĄD GMINY KIJE
28-404 Kije, ul. Szkolna 19
tel.: 41 356 80 09 fax.: 41 356 80 09
email: urzad@kije.pl, www.kije.pl

Dane nowej osoby/podmiotu przejmującego nieruchomość/lokal:
.......................................................................………………………………………………………………………..

Adres zamieszkania/siedziby ………………..……………………………………………………………………

nr tel. kontaktowego………………….……………………………………………………………………………..

Informujemy, że rozwiązanie to zgodnie z § 9 ust. 2 w/w umowy, nastąpi po trzymiesięcznym 
okresie wypowiedzenia. Termin ten może ulec skróceniu w przypadku zgłoszenia się następcy 
prawnego  i zawarcia przez niego umowy na dalsze świadczenie naszych usług. W przypadku nie 
zgłoszenia się nowego odbiorcy dokonamy odczytu stanu wskazań i demontażu wodomierza oraz 
zamknięcia dopływu wody do w/w posesji. 

Załączniki:*
1. tytuł prawny do korzystania z nieruchomości
2. protokół zdawczo-odbiorczy stanu wodomierza
3. inne……………………………………………………..…

Kije, dnia……………………………………………. 

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

Podpis (Pieczątka) wnioskodawcy        

*niepotrzebne skreślić   **zaznaczyć odpowiedni kwadrat

Przyjmuję do wiadomości, że: 

Zgodnie z art. 13, ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i RE (UE) 2016/679 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 roku (Dz. Urz. UE L 119.1 z 04.05.20166r.) informuję, 
że: 
-Administratorem Państwa danych osobowych jest: Wójt Gminy Kije, ul. Szkolna 19, 28-404 Kije 
-Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Kije jest: Karina Lechowska k.lechowska@kije.pls, tel. 41 356 80 09 
-Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) w/w rozporządzenia - w celu dopełnienie obowiązków 
określonych w przepisach prawa. 
-Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem złożenie i rozpatrzenia składanego wniosku. 
-Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów dnia 18 stycznia 2011 r. 
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania 
archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 14, poz. 67 z późn. zm.) lub innymi szczegółowymi przepisami prawa. 
-Dane mogą być udostępniane przez Administratora wyłącznie podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie 
odrębnych przepisów. 
-Informujemy, że Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą profilowane, nie będą 
przekazywane do państwa trzeciego, ani udostępniane organizacjom międzynarodowym. 
-Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, 
przenoszenia danych, usuwania danych, 
-Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych
osobowych       

 ……………………………………………

              Podpis (Pieczątka) wnioskodawcy

*niepotrzebne skreślić   **zaznaczyć odpowiedni kwadrat

Gmina Kije           konto Urzędu Gminy:
NIP: 662-17-36-367, Regon: 29100100085 Bank Spółdzielczy o/Kije:
E-PUAP: /KIJE/skrytka 06 8509 0002 2003 0015 2389 0001

http://www.kije.pl/
mailto:g.gawlik@kije.pl

