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ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ 
W ANDRESPOLU Z/S W WIŚNIOWEJ GORZE 

UL.PIEKARNICZA 6/10 
95-020 WIŚNIOWA GÓRA 

 

 

 

 

WNIOSEK O ROZWIĄZANIE UMOWY O DOSTARCZANIE WODY 

I/LUB ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW* 

CZĘŚĆ I: 
(wypełnia wnioskodawca) 

 

……………………………………………………………………………………………………Nr umowy/klienta…………………………… 
(imię i nazwisko/firma) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
(adres zamieszkania/siedziba) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(adres korespondencyjny – wypełnić w przypadku innym niż miejsce zamieszkania) 

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

Wnioskodawca zwraca się z prośbą o rozwiązanie umowy z dniem ………………………………….na usługi 

dostarczania wody i/lub odprowadzania ścieków, przy stanie wodomierza/y*: 

1. Wodomierz nr: ………………………………………………………… stan wodomierza: …………………………… 

2. Wodomierz nr: ………………………………………………………… stan wodomierza: …………………………… 

3. Woda i/lub odprowadzane ścieki płatności regulowane wg przeciętnych norm zużycia – 

opłacone do: ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Z powodu/odpowiednie zaznaczyć/: 
□ sprzedaży nieruchomości /lokalu; 
□ przekazania nieruchomości/lokalu (zakończenie najmu/dzierżawy; zmiana Zarządcy); 
□ utraty tytułu prawnego nieruchomości/lokalu; 
□ trwałej likwidacji przyłącza; 
□ inne 

/jakie/…………………………………………………………………………………………………………..……………………………………… 

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

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

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

……………………………………………………………………………….nr. tel. kontaktowego: ……………………………………… 
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Załączniki: 

1. Informacja dotycząca tytułu prawnego do nieruchomości: ………………………………….……………….. 

2. Protokół zdawczo- odbiorczy stanu wodomierza z dnia: …….…………………………….………………….. 

3. Inne /jakie/……………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

 

 

 

 

Wiśniowa Góra, dnia ……………………….    …………………………………………………………. 
         (podpis i/lub pieczątka wnioskodawcy) 

* niepotrzebne skreślić 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

POTWIERDZENIE O NIEZALEGANIU 

 

 

CZĘŚĆ II: 
(wypełnia przedsiębiorstwo) 

 

 

 

1. Wodomierz nr: ………………………………………………………… stan wodomierza: …………………………… 

2. Wodomierz nr: ………………………………………………………… stan wodomierza: …………………………… 

Abonament opłacony do: …………………………………………………………………………………………………………………. 

Woda i/lub odprowadzane ścieki płatności regulowane wg przeciętnych norm zużycia – opłacone do: 

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

 

 

 

Wiśniowa Góra, dnia ……………………….    …………………………………………………………. 
         (podpis pieczątka pracownika) 

Informujemy że: 
1.Administratorem danych powyżej wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych jest: Zakład Gospodarki Komunalnej w Andrespolu 

z siedzibą w Wiśniowej Górze 95-020 przy ul. Piekarniczej 6/10; 

2.Celem zbierania danych jest możliwość przekazywania Odbiorcy faktur drogą elektroniczną; 

3.Przysługuje Panu/Pani/Państwa prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, 

żądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych jak również prawo cofnięcia zgody w każdym momencie oraz prawo do wniesienia skargi 

do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

4.Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do przekazywania faktur dotyczących dostarczania wody, odbioru ścieków i opłat abonamentowych. 

W przypadku nie podania danych nie będzie możliwa realizacja przekazywania dokumentów płatności za pośrednictwem e-mail  

5.Dane udostępnione przez Pana/Panią/Państwa nie będą udostępniane osobom trzecim. 

6.Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. 

7.Dane udostępnione przez Pana/Panią/Państwa nie będą podlegały profilowaniu. 


