
                                                                                                             ...............................................................
                                                                                                                                                          miejscowość i data
..................................................  
imię i nazwisko wnioskodawcy
..................................................  
..................................................
adres wnioskodawcy
.................................................
PESEL / NIP                                                 
.................................................

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY

NA WYPOMPOWANIE I WYWÓZ NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH BYTOWYCH 

Z BEZODPŁYWOWYCH ZBIORNIKÓW (SZAMB) 

1. Zwracam się o:                                                                                                                                              

zawarcie umowy na wypompowanie i wywóz nieczystości ciekłych bytowych z bezodpływowych zbiorników 
(szamb)                                

z nieruchomości położonej w miejscowości …...................................................................................................

przy ul. …………………..................................nr …….....……… działka nr………….......……………………… . 

CZĘŚĆ A1 – DANE ZLECENIODAWCY – OSOBY FIZYCZNEJ (gospodarstwa domowe)

Nazwisko i imię: ……………………………………………………… 

PESEL: 

Adres zamieszkania:..........................................................................................................................

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

Telefon kontaktowy:............................................................................................................................ 

CZĘŚĆ A2 – DANE ZLECENIODAWCY USŁUG – OSOBA PRAWNA

Nazwa:...................................................................................................................................................

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

Siedziba: ….............................................................................................................................................

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

NIP: ……………………………REGON: …………………………… KRS:………………....……

NIP: 6452548774; REGON: 365331033; Kapitał zakładowy 34 002 000,00 zł wpłacono w całości.
Numer KRS: 0000641506 Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy

Nr rachunku bankowego: Bank Spółdzielczy Tarnowskie Góry O/Zbrosławice 17 8463 0005 2002 0020 1322 0001 



Przedstawiciel:….................................................................................................................................

Telefon kontaktowy:............................................................................................................................

CZĘŚĆ B – ZAKRES UMOWY (właściwe zakreślić krzyżykiem):

□ wywóz nieczystości ciekłych bytowych z bezodpływowych zbiorników (szamb)                                

Pojemność zbiornika …………………….............,  

Częstotliwość wykonania usługi (opróżniania zbiornika): …................................................................

Rodzaj prowadzonej działalności (w przypadku firm): …...................................................................................

CZĘŚĆ C – OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY

1. Wskazaną nieruchomością władam (właściwe zakreślić krzyżykiem): 

□ jako jej właściciel;

□ jako jej współwłaściciel – udział ……………………………….; 

□ jako jej zarządca; 

□ jako jej użytkownik, przy nieuregulowanym stanie prawnym; 

□ na podstawie umowy najmu / dzierżawy / użyczenia* zawartej z właścicielem nieruchomości Panią/Panem

………………………..……………. w dniu ……………..................... na czas nieokreślony / określony* do dnia

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

*niepotrzebne skreślić

2. Deklarowany termin obowiązywania umowy: 

□ nieokreślony □ określony od dnia …………………................… do dnia …………...........………………… 

............................... dnia................................. ......................................
(miejscowość) (podpis wnioskodawcy)

Załączniki:

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

 Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  w zakresie  niezbędnym  dla  realizacji  zadań
Gminnego  Zakładu  Komunalnego  Sp.  z  o.  o.,  wynikających  z przedmiotowej  umowy  zgodnie  z Ustawą  z dnia
29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 nr 133, poz. 883 z późn. zmianami). Oświadczam również, że
zostałem poinformowany o prawie wglądu do moich danych oraz ich poprawienia, a także o dobrowolności podania
moich danych. 

............................... dnia................................. ......................................
(miejscowość) (podpis wnioskodawcy)
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