
                 ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ  w DĘBNICY KASZUBSKIEJ   

        Spółka z o.o.                            

      ul. Przemysłowa 1, 76 – 248 Dębnica Kaszubska 
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Nazwisko i Imię    
 
 

 
Adres nieruchomości/zamieszkania 

Miejscowość :                                                Kod                            Poczta 

 

Ulica :                                                    Nr posesji                        Nr lokalu 
 

PESEL                                            

 
Dane kontaktowe (podanie danych jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przesyłanie informacji w tym wezwań, powiadomień drogą elektroniczną :sms, e-mail) 

Telefon :                                                 e-mail : 
 

 

Adres korespondencyjny: (wypełnić jeśli inny niż adres nieruchomości) 

Miejscowość                                                Kod                                 Poczta 
 

 

Ulica                                                     Nr posesji                          Nr lokalu 
 

1. Cel dostawy wody  /  odbioru ścieków (właściwe podkreślić) 
□Gospodarstwa domowe   □Działalność gospodarcza    □Budowa    □Inne -  

2. Tytuł prawny do nieruchomości : 
□Własność          □Dzierżawa/Najem     □Użytkowanie     □Nieuregulowany stan prawny 

3. Czas trwania umowy : od dnia ………..................……… na czas 
□Nieokreślony    □Określony do dnia ….............................. 

4. Do wniosku dołączam : 
□ Dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości(do wglądu) 
□ Odpis aktualny z KRS 
□ Zaświadczenie REGON  
□ Decyzja o nadaniu NIP 
□ Inne (np. załącznik do umowy o stanie wodomierza) 
 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej Spółka z o.o. informuje , że: 
1. Jest administratorem danych osobowych. Dane będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000) 
w celu realizacji niniejszego wniosku. 
2. Dane będą udostępniane jedynie uprawnionym podmiotom, w okolicznościach przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach. 
3. Osoba, której dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawienia. 
4. Podanie danych jest dobrowolne lecz konieczne do realizacji niniejszego wniosku. 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej Sp. z o.o.; ul. Przemysłowa 1  , 76 – 
248 Dębnica Kaszubska  w celu archiwizacji niniejszego wniosku. Przyjmuję do wiadomości , że mam prawo żądania informacji o zakresie przetwarzania moich 
danych osobowych , prawo do treści tych danych, ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania w sytuacji, gdy są niekompletne nieaktualne lub nieprawdziwe. 
Mam również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych w wymienionym celu. 
 
 
 

Dębnica Kaszubska, dnia ........................................................................                                                            
                                                          

     ……………………………………………………………………………….. 
                         (czytelny podpis wnioskodawcy) 

Wniosek o zawarcie umowy o dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków 
 dla nieruchomości położonej na terenie Gminy Dębnica Kaszubska                                         
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   Załącznik do wniosku o zawarcie umowy                                      

 
 
 

Informacja o stanie wodomierza/y 
spisana w dniu …........................ na okoliczność: 

 

□ zmiany właściciela/użytkownika nieruchomości  
□ zmiany zarządcy nieruchomości   
□ rozwiązania umowy o dostarczenie i/lub odprowadzenie ścieków     
□ Inną (określić jaką)…………...........………. 

 

Adres nieruchomości  
Miejscowość :                                                Kod                            Poczta 
 

 

Ulica :                                                    Nr posesji                        Nr lokalu 
 

 

Stany wodomierzy na dzień................................. : 
 
Wodomierz główny: 
 

Nr fabryczny :                                                   Stan : 
 

 

Wodomierz ogrodowy: 
 

Nr fabryczny :                                                             Stan : 
 

 

Wodomierz dodatkowy: 
 

Nr fabryczny:                                                             Stan: 
 

 
 
 
 
 
 

Czytelny podpis przekazującego:        Czytelny podpis przyjmującego: 
 
 
….......................................                      ............................................................ 
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