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aktualizacja danych

Dane Wnioskodawcy :
Imię i nazwisko / Nazwa:

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

Adres do korespondencji: ……………………...........................................................................................................................
Adres nieruchomości/ przyłącza

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

Nr telefonu kontaktowego : ………………………………………… e-mail ………………………….…...………………………
Osoby fizyczne: PESEL …..………………………….....................
Podmioty gosp./Instytucje: NIP, REGON, KRS * ....................................................................................................................
Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
(Dz.U. 2017 poz. 328 z późn.zm.) oraz § 8 ust. 1 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków z dnia 16 października 2015 r.,
wnoszę o zawarcie w/w. umowy.

Dane nieruchomości :
Posesja podłączona jest bezpośrednio do gminnej sieci wodociągowej:

 tak

 nie

Planowane zużycie wody/ ilość osób ................................. m³/m-c
Ścieki z posesji odprowadzane będą do gminnej kanalizacji sanitarnej:
 bezpośrednio  oczyszczalnia przydomowa  poprzez instalację innych użytkowników  z wykorzyst. zbiornika szamba bezodpływowego

Budynek:  zamieszkały
Miejsce lokalizacji wodomierza:

 w budowie
 studzienka wodociągowa

 działka niezabudowana
 budynek

Dodatkowe informacje dot. położenia przyłącza wodociągowo-kanalizacyjnego:
Oświadczam, że stan prawny nieruchomości, której dotyczy ten wniosek w akcie notarialnym lub wyciągu z księgi wieczystej
położonej w miejscowości ......................................................., o nr działki ......................... jest stanem faktycznym i aktualnym.
Załączam:

I oświadczam, że jestem:

 akt własności nieruchomości (do wglądu)

 właścicielem

 zaświadczenie REGON

 współwłaścicielem - udział:...................................... **

 uchwała o wyborze Zarządu Wspólnoty

 zarządcą  dzierżawcą  najemcą ***

 kopia umowy o zarządzaniu nieruchomością
 protokół odbioru przyłącza wodociągowego/kanalizacyjnego

Niniejszym wniosek stanowi podstawę do sporządzenia przedmiotowej umowy, która zostanie zawarta po uzupełnieniu wszystkich
potrzebnych do jej sporządzenia dokumentów oraz dokumentów nie dołączonych w chwili jego składania tj. inwentaryzacji
powykonawczej przyłącza wod.-kan. Fakturowanie usług, świadczonych przez Przedsiębiorstwo, będzie się odbywało od dnia
złożenia wniosku lub od daty uzgodnionej z Odbiorcą usług.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Zakład Komunalny Inowrocław z siedzibą w Kruśliwcu, Kruśliwiec 12,
88-100 Inowrocław; http://www.gzkkrusliwiec.com.pl ; e-mail :gzkkrusliwiec@pro.onet.pl.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zrealizowania umowy i mogą być przekazywane innym podmiotom wyłącznie w wyżej
wymienionym celu. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być w szczególności:
a) Poczta Polska S.A. lub inne podmioty świadczące usługi pocztowe,
b) banki i inne podmioty świadczące usługi realizacji płatności,
c) sądy, prokuratura i organy administracji państwowej lub samorządowej,
d) komornicy, podmioty prowadzące działalność windykacyjną w zakresie realizacji umowy i/lub usług Zakładu,
e) podwykonawcy np. firmy prawnicze, informatyczne, likwidatorzy szkód, wykonawcy usług w ramach likwidacji szkód.
3. Posiada Pani/ Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
4. Podanie Zakładowi danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych
osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy.
Podstawa prawna: art.13 Rozporządzenia 2016/679 RODO.

Wyrażam zgodę na udostępnianie moich danych osobowych w celach związanych z przygotowaniem oraz realizacją wyżej wymienionej umowy.

Kruśliwiec , dnia ................................

*

niepotrzebne skreślić

** wymagana zgoda współwłaściciela na podpisanie umowy
*** wymagana zgoda właściciela na podpisanie umowy

........................................................
(czytelny podpis Wnioskodawcy - Odbiorcy usług)

