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

Tłuszcz, …................................

Imię i Nazwisko

..............................................................
Adres do korespondencji
…......................................................................

.............................................................
(PESEL )

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

Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Tłuszczu
ul. Wiejska 56

(tel . kontaktowy )

WNIOSEK
o zawarcie*/aktualizacje*/zmianę* umowy o zaopatrywanie w wodę* i odprowadzanie ścieków*
Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzenia w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (Dz. U. nr 72, poz. 747 ze zm.) oraz § 10 Regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 253 poz. 9052) wnoszę o zawarcie umowy.
Posesja podłączona jest bezpośrednio do miejskiej sieci wodociągowej*:
tak
nie
Planowane zużycie wody: ....................... m3 / miesiąc. Ilość osób korzystających z wodociągu................
Stan początkowy wodomierza .................................... m3. Rozliczenie od dnia ...........................................
Ścieki z posesji odprowadzane są do*:
miejskiej kanalizacji sanitarnej :
bezpośrednio
poprzez instalację innych użytkowników
zbiornika bezodpływowego – szamba.
Budynek*:
zamieszkany

w budowie

Miejsce lokalizacji wodomierza*:

działka niezabudowana
studzienka wodomierzowa

budynek

Lokalizacja przyłącza: ......................................................................................................................................
.Dotychczasowy odbiorca....................................................................................................................................
Oświadczam, że jestem*: właścicielem, współwłaścicielem, zarządcą, dzierżawcą, użytkownikiem na
podstawie aktu notarialnego/ ks. wieczystej..............................................................................................................
W załączeniu*:
geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza ( )
decyzja zezwalająca na umieszczenie w pasie drogowym (

)

Niniejszy wniosek stanowi podstawę do sporządzenia przedmiotowej umowy, która zostanie zawarta po
uzupełnieniu wszystkich potrzebnych do jej sporządzenia dokumentów, w tym załącznika graficznego oraz
dokumentów nie dołączonych w chwili jego składania: ..................................................................................., z
mocą obowiązującą od dnia złożenia wniosku. Fakturowanie usług, świadczonych przez Przedsiębiorstwo,
będzie się odbywało od dnia złożenia wniosku lub od daty uzgodnionej z Odbiorcą.
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Klauzula informacyjna administratora danych osobowych:
Administratorem danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
z siedzibą w Tłuszczu przy ul. Wiejska 56.
Odbiorca usług może kontaktować się listownie na adres Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej ul. Wiejska 56 05-240 Tłuszcz, mailowo na adres zgkim@wa.home.pl, telefonicznie na
numer 029 75 73 022 lub z powołanym przez nas inspektorem ochrony danych
iod.tluszcz@edukompetencje.pl. Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać w celu wykonania umowy
o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzania ścieków.
Podstawą prawna przetwarzania Twoich danych osobowych jest niniejszy wniosek o zawarcie umowy
( Art. 6 ust.1 lit. b) RODO).
Dane osobowe Odbiorcy usług, ZGKiM może przekazywać:
 osobom upoważnionym przez ZGKiM – pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć
dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki,
 podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy czynności wymagające pretwarzania danych,
 innym odbiorcom np.: kurierom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym, firmom
windykacyjnym, obowiązujących przeppisów mogą żądać przekazania danych.
Masz prawo.
Odbiorca usług ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Klauzula informacyjna:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tłuszczu informuje, że na podstawie art. 27e ust. 1
pkt. 2) ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. Z 2018 poz. 1152 ze zmianami) w przypadku odmowy zawarcia
umowy, wnioskodawcy przysługuje prawo do złożenia wniosku o rostrzygnięcie sporu do Dyrektora
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
w Warszawie ul. Zarzecze 13B.
......................................................
(czytelny podpis wnioskodawcy)

*zaznaczyć właściwe

