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    Data: ............………….. 

   Wniosek o rozwiązanie umowy                                            
Wnioskodawca : 
Nazwisko/nazwa firmy 
 

 

Imię /cd nazwy firmy  
 

 
Adres nieruchomości / siedziba firmy 
Miejscowość :                                                Kod                            Poczta 
 

 

Ulica :                                                    Nr posesji                       Nr lokalu 
 

 
PESEL (dotyczy osób fizycznych)                                                      NIP (dotyczy osób prawnych) 
PESEL:        NIP:                                                        

 
Dane kontaktowe : 
Telefon :                                                 e-mail : 
 

 
Proszę o rozwiązanie umowy nr ……………………  zawartej o: 

□ dostawę wody i odbiór ścieków 

□ dostawę wody 

□ odbiór ścieków     
dla nieruchomości: 

Miejscowość :                                                Kod                            Poczta 
 

 

Ulica :                                                    Nr posesji                        Nr lokalu 
 

 

Nowy adres do korespondencji: 

Miejscowość :                                                Kod                            Poczta 
 

 

Ulica :                                                    Nr posesji                        Nr lokalu 
 

Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a przed podpisaniem niniejszego wniosku, że : 

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. Administratorem danych, które podałem/am staną się Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. 
z o. o. z siedzibą w Dębnicy Kaszubskiej ul. Przemysłowa 1.Dane osobowe podaje dobrowolnie w celu realizacji niniejszego 
wniosku. 
Jestem świadomy/a przysługującego mi prawa wglądu do treści podanych przeze mnie danych i ich poprawienia.  
     
                                                                    
              ………………………………………. 
                       Czytelny podpis wnioskodawcy 
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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:        przekazującego: 

 

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