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Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 
ul. Ustronna 12, 89-606 Charzykowy, tel. 52 397 24 50 

 
Wnioskodawca: 

Imię i nazwisko 
/ nazwa firmy 

         

 
Adres zamieszkania / siedziby: 

Miejscowość       Kod pocztowy       Poczta       

Ulica       Nr domu       Nr lokalu       

 
Adres do korespondencji (wpisać, jeżeli inny niż zamieszkania/siedziby): 

Miejscowość       Kod pocztowy       Poczta       

Ulica       Nr domu       Nr lokalu       

 
Dane kontaktowe: 

Nr telefonu:       Adres e-mail:       

 

Adres posesji, której dotyczy wniosek: 

Miejscowość       Kod pocztowy       Poczta       

Ulica       Nr domu       Nr lokalu       

Nr geod. działki       

 
Cel dostaw wody (zaznaczyć właściwe): 

 
 

 

 

Woda do spożycia i celów 

bytowych 
oraz produkcji rolnej pobierana 

przez indywidualne 

gospodarstwa domowe lub rolne 

 
 

 

 

Woda do spożycia i celów 

bytowych 
pobierana przez odbiorców 

innych niż  

indywidualne gospodarstwa 
domowe lub rolne 

 
 

 

 

Woda na cele inne niż 

wymienione w poz. 1, 2 

 

Planowane zużycie wody:       m3/miesiąc 

 

Nr wodomierza:       Stan wodomierza w dniu składnia wniosku:       

 
Rodzaj i ilość odprowadzanych ścieków z posesji: 
 

 
 
bytowe 

 
ilość m3/miesiąc 

 

 
 
przemysłowe 

 
ilość m3/miesiąc 

 

 
 

Ścieki z posesji odprowadzane są do: 

 
sieci kanalizacji sanitarnej poprzez przyłącze 
będące własnością 

 

 szamba  oczyszczalni przydomowej 
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Tytuł prawny do nieruchomości: 

 własność  dzierżawa/najem 

 użytkowanie  nieuregulowany stan prawny 

 
Czas trwania umowy: 

 nieokreślony  określony do dnia         

 
Załączniki: 

    Dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, 
    Wypis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, 
    Kopia protokołu odbioru przyłącza wodociągowego/kanalizacyjnego, 
    Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,  

 
 
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., będąca Administratorem Danych informuje, że przetwarza Pani/Pana 
dane osobowe w celu zawarcia i realizacji umowy na dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków. 
W każdej sprawie dotyczącej Państwa danych osobowych można się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych  za 
pośrednictwem  adresu pod adresem e-mail: iod@gzgkchojnice.pl 
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 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). Oznacza to, że Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji 
umowy na dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków. 
W związku z powyższym: 
1. Pani/Pana dane mogą być przekazywane jedynie podmiotom mającym podstawę prawną otrzymania takich informacji 
oraz podmiotom przetwarzającym na rzecz Administratora w zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji umowy na 
dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków. 
2.  Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 6 lat od zakończenia realizacji usługi i 
związany jest on  z wymogiem przechowywania dokumentów finansowo-księgowych. Okres ten może zostać 
przedłużony do czasu, upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń, jeśli przetwarzanie danych osobowych 
będzie niezbędne do dochodzenia lub obrony przed takimi roszczeniami  
3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do tych danych i ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do 
przenoszenia danych a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna 
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa. 
4. Podanie danych osobowych dobrowolne, jednak brak podania danych może skutkować brakiem możliwości realizacji 
usługi. 
5. Pani/Pana dane nie będą podlegały automatyzacji podejmowania decyzji oraz nie będą profilowane, a także nie są 
przekazywane do państw trzecich. 

 
 

 
 ___________________________________________ 

                                                                                                                              Data i czytelny podpis wnioskodawcy 
 

 
Sprawdzono kompletność dokumentów i poprawność wypełnienia wniosku. 
 
 
 

 

Data i czytelny podpis osoby przyjmującej 
 


