
        …………………….................……..  
.......................................................................          (miejscowość, data) 

(imię i nazwisko/nazwa firmy) 
.......................................................................  
(adres zameldowania/siedziby firmy) 

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

(adres zamieszkania/korespondencji)  
.......................................................................  
(nr telefonu/fax/email) 
.......................................................................  
(PESEL/NIP/REGON)**           
 

              Zakład Gospodarki Komunalnej w Czaplinku Sp. z o.o.  

                ul. Grunwaldzka 2 

                78-550 Czaplinek 

 
           

WNIOSEK  

o zawarcie umowy na zaopatrzenie w wodę**) i odprowadzenie ścieków**)  
O zawarcie umowy ubiega się*):  

osoba fizyczna / osoba prawna lub instytucja* 

Proszę o zawarcie umowy na zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków do/z nieruchomości 

(lokalu) położonej(ego) w miejscowości .........................................., przy ul. ..................................... 

nr.................., działka nr .........................., obręb .............................. . 

 

Posesja podłączona jest bezpośrednio do sieci wodociągowej*/kanalizacji sanitarnej*:  

tak* / nie* 

Budynek:  

zamieszkany/w budowie/działka niezabudowana* 

Miejsce lokalizacji wodomierza*:  

studzienka wodomierzowa/budynek* (piwnica, parter, garaż*)  

Oświadczam, że woda będzie wykorzystywana na cele:  

domowe/w usługach/przemysłowe/inne* ..........................................................  

Oświadczam, że posiadam prawo do dysponowania nieruchomością wynikające z tytułu:  

własności/współwłasności wraz z .............................................................................................. 

/przedmiot dzierżawy/najmu* na podstawie umowy............................................................................. 

/nieuregulowany stan prawny* ............................................................................... . 

Niniejszy wniosek stanowi podstawę do sporządzenia przedmiotowej umowy, która zostanie 

zawarta z mocą obowiązującą od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku. Fakturowanie 

usług, świadczonych przez Zakład, będzie się odbywało od dnia złożenia wniosku lub od daty 

uzgodnionej z Odbiorcą.  

 

ZGK w Czaplinku Sp. z o.o. informuje, że:  

1. Administratorem zebranych danych osobowych jest ZGK w Czaplinku Sp. z o.o. z siedzibą przy                      

ul. Grunwaldzkiej 2, 78-550 Czaplinek. Dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, póz. 926 ze zm.) w celu 

realizacji niniejszego wniosku na usługę.  



2. Dane będą udostępniane jedynie uprawnionym podmiotom, w okolicznościach przewidzianych              

w powszechnie obowiązujących przepisach.  

3. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.  

4. Podanie danych jest dobrowolne ale konieczne do realizacji niniejszego wniosku.  

 

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ZGK w Czaplinku 

Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 2, 78-550 Czaplinek w celu archiwizacji niniejszego 

wniosku na usługi. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że mam prawo żądania informacji o 

zakresie przetwarzania moich danych osobowych, prawo dostępu do treści tych danych, 

uzupełnienia, uaktualnienia i sprostowania danych, gdy są one niekompletne, nieaktualne lub 

nieprawdziwe. Mam prawo również wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych 

osobowych w wymienionym celu.  

 

Oświadczam/y**, że zapoznałem/liśmy** się z taryfami oraz Regulaminem dostarczania wody 

i odprowadzania ścieków obowiązującymi w ZGK w Czaplinku Sp. z o.o. i akceptuję/emy**  

je bez zastrzeżeń.  
 

 

 

        …………………………………  
                       (podpis/y wnioskodawcy/ów) 
 

Załączniki do wniosku:  

�• kopia decyzji o nadaniu numeru NIP/REGON**  

�• kopia wypisu z KRS/zaświadczenie o prowadzeniu działalności**  

�• dla Spółek z o.o. – oświadczenie zgodne z §230 Kodeksu Spółek Handlowych**  

�• protokół odbioru sieci/przyłącza podpisany w obecności przedstawiciela ZGK w Czaplinku Sp. z o.o.  

�• mapka geodezyjna z inwentaryzacją sieci/przyłącza  

 

*) zaznaczyć właściwe  

**) niepotrzebne skreślić  

 

W przypadku nie dostarczenia powyższych załączników sprawa pozostaje bez biegu z równoczesnym 

zamknięciem dopływu wody. Koszt ponownego uruchomienia dostawy wody obciąża Usługobiorcę.  
 

 

OŚWIADCZENIE  
Akceptuję wystawianie i przesyłanie przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Czaplinku Sp. z o. o  

faktur w formie elektronicznej na adres: e-mail……………………………………………………… 

zgodnie z art. 106 n ust.1 ustawy z dnia11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług ( Dz. U.   

z 2011r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).  

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią „ Regulaminu wystawiania i przesyłania faktur                  

w formie elek-tronicznej Zakład Gospodarki Komunalnej w Czaplinku Sp. z o. o.”  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym oświadczeniu 

dla celów wynikających z jego realizacji, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych dnia 29 

sierpnia 1997 roku.  

 

 

       ………………………………………….  


