
1) - dane nieobowiązkowe 

2) -  właściwe zakreślić [x] 

3) - średnie miesięczne zużycie wody na mieszkańca wynosi 3,0 m3  
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……………………………………………… ………………………, dnia …………… 
imię i nazwisko /nazwa firmy Wnioskodawcy                           miejscowość 
 

……………………………………………… 

Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. 

ul. Wrocławska 15 

56-416 Twardogóra 

adres zamieszkania – ulica nr domu/lokalu 
 

……………………………………………… 
kod pocztowy – miejscowość                                                         
 

……………………………………………… 
PESEL lub NIP wnioskodawcy 
 

……………………………………………… 
numer telefonu / adres e-mail 1) 

 
 

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY NA2) 
 

 DOSTAWĘ WODY  ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW 
 

 

Niniejsza umowa dotyczy: 2) 
 

 

 nowego odbiorcy   zmiany odbiorcy 
 

Poprzedni odbiorca:  ………………………………………… 
 

Zwracam się z wnioskiem o zawarcie umowy na dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków 

do nieruchomości  znajdującej się pod adresem: 
 

miejscowość:  ................................................ ul. ................................................ nr ................... 

działka nr ................., obręb ..................................................., posiadającej nr księgi wieczystej 

WR1E/................................/.......... 

Oświadczam, że jestem:2) 
 

 

 właścicielem  współwłaścicielem  zarządcą  dzierżawcą  najemcą 
 

i będę płatnikiem usługi dostawy wody i/lub odprowadzanych ścieków do wskazanej 

we wniosku nieruchomości. 
 

Pozostałymi współwłaścicielami są: 

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

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

 (imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL lub  NIP ) 
 

 

Pobór wody i/lub odprowadzanie ścieków w ilości ok. ………. [m3/mies.]3), na cele: 2) 
 

 gospodarstwa domowego  inne: ………………………  
 

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość, będącą przedmiotem umowy: ……… . 

 

Numer wodomierza:  ……………………, średnica: ………, Stan wodomierza: …….……m3. 

Odbiór dokumentu: 2) 

 
wysłać pocztą 

 
 

odbiór osobisty 
                                                     

 
 

 
 

 
 

 

................................................... 
                              (czytelny podpis wnioskodawcy 

                 oraz współwnioskodawcy/ów jeśli jest) 
 

O D W R Ó C I Ć 
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KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 

 

Administratorem danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. (dalej: 

ZGK) w Twardogórze, ul. Wrocławska 15. 

Wnioskodawca może kontaktować się z Administratorem listownie: na adres ul. Wrocławska 

15, 56-416 Twardogóra, mailowo: na adres sekretariat@zgk.twardogora.pl , telefonicznie: pod 

numerem 71 315 80 60 lub z powołanym przez Administratora inspektorem ochrony danych 

iod@zgk.twardogora.pl . 

Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy o zaopatrzenie w wodę lub 

odprowadzanie ścieków.  

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wnioskodawcy jest niniejszy wniosek (art. 

6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 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 - RODO).  
Dane osobowe będą przetwarzane w okresie wykonywania umowy o zaopatrzenie w wodę lub 

odprowadzenie ścieków oraz przez okres ewentualnego dochodzenia roszczeń wynikających 

z umowy. 
Wnioskodawca ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a 

także prawo do przenoszenia danych. 

Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 
 

 

 

 

................................................... 
                 (czytelny podpis wnioskodawcy 

    oraz współwnioskodawcy/ów jeśli jest) 
 


