
             Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o.
          ul. Oświęcimska 6  42-674 Zbrosławice

    tel. 32 233 70 74 / 32 233 70 92
    email: biuro@gzkzbroslawice.pl

Zbrosławice, dnia ...............................
..........................................................................
             nazwisko i imię / nazwa firmy

..........................................................................
            PESEL/ NIP / REGON (dot. firm)

...........................................................................                      
     adres do korespondencji               

...........................................................................                          
                                                               
...........................................................................
                       numer telefonu

WNIOSEK
O ZAWARCIE UMOWY O DOSTARCZANIE WODY

I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

Proszę o zawarcie umowy o:

□ dostarczanie wody                   □ odprowadzanie ścieków

Dla:
□ budynku mieszkalnego jednorodzinnego      □ budynku gospodarczego                     

          □ budynku mieszkalnego wielorodzinnego      □ ogrodu             

           □obiektu handlowego                                      □ inny obiekt ......................................

Położonego w miejscowości .................................................................................................................
przy ulicy ..................................................................................., na działce numer ............................,

którego jestem: ......................................................................................................................................
właścicielem – administratorem – zarządcą - najemcą – dzierżawcą - w innym charakterze (wpisać jakim)

Załączniki:
● do wglądu:

                  akt własności,
                  umowa najmu / dzierżawy,

● kserokopia:
                  protokół zdawczo- odbiorczy ze stanem wodomierza,
                  odpis z KRS / Ewidencji działalności gospodarczej (dot. firm),

● zgoda właściciela na zawarcie umowy (nie dotyczy własności).

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



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)

Wskazuje się, iż zgodnie z art.  27e pkt.  1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.  o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę  i  zbiorowym  odprowadzaniu  ścieków  (t.j.  Dz.  U.  z  2017  r.  poz.  328)  w  sprawach  spornych
dotyczących:
odmowy  zawarcia  umowy  o  zaopatrzenie  w  wodę  lub  odprowadzanie  ścieków  przez  przedsiębiorstwo
wodociągowo-kanalizacyjne - na wniosek strony rozstrzyga organ regulacyjny w drodze decyzji, o którym
mowa w art. 27a pkt. 1 w/w ustawy, tj. Dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
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