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miejscowość/data….............................................. 
                                

   WNIOSEK O ROZWIĄZANIE UMOWY NA DOSTARCZANIE WODY I/LUB ODPROWADZANIE 

ŚCIEKÓW 

                                      WNIOSEK PROSIMY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI 

WNIOSKODAWCA: 
1. Imię i nazwisko/nazwa: ..................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
2. data urodzenia................................................................................................................................................ 
    NIP.........................................................REGON.............................................................................. 
3. Adres zamieszkania/siedziba:............................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
4. Adres punktu poboru wody i/lub odprowadzania ścieków objętego wnioskiem: 
 
................................................................................................................................................................ 
5. Przyczyna rozwiązania umowy*: 

 rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem 
 rozwiazanie umowy za porozumieniem stron 
 zgon Odbiorcy usług, z którym podpisana była umowa 
 zmiana stanu prawnego nieruchomości 
 sprzedaż nieruchomości 
 zamknięcie przyłącza i zdemontowanie urządzenia pomiarowego 
 rozwiązanie umowy z winy leżącej po stronie Odbiorcy 

(podać)...................................................................................................................................... 
 
6. W przypadku przejęcia nieruchomości od poprzednika prawnego wymaga się dołączenia do wniosku protokołu z 
przekazania budynku zawierającego wolę rozwiązania/zawarcia umowy, zawierającego stany wodomierzy na dzień 
przekazania oraz podpisanego przez stronę zdającą i przejmującą (zał.1.) 
 
7. W przypadku nie wskazania następcy prawnego przez Odbiorcę usług, jak również w razie nie zawiadomienia 
Zakładu o zamiarze odstąpienia od umowy, Odbiorca usług zobowiązany jest do regulowania należności do dnia 
zdemontowania wodomierza głównego przez Zakład lub do dnia zawarcia przez Zakład umowy  z następnym Odbiorcą 
usług. 
Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie w oświadczeniu informacje są zgodne z prawdą. 
 

 
 ….....……………………………...............Podpis wnioskodawcy /pełnomocnika 

Poniżej podaję dane do usprawnienia kontaktu i wyrażam zgodę na ich przetwarzanie, w celu realizacji wniosku: 
Adres do korespondencji**: ……………………………………………………….. 
Tel. kontaktowy** ……………...…………………………………………………… 
Adres e-mail** ……………………………………………………………………… 
  

….....……………………………...............Podpis wnioskodawcy /pełnomocnika 

Oświadczam, że przed podpisaniem wniosku, zapoznałem(-am) się z informacją znajdującą się na drugiej jego stronie, 
zgodną z Rozporządzeniem 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) oraz z Ustawą o ochronie 
danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.. 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zawartych we wniosku przez Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o. w celu 
realizacji przedmiotu umowy. 

 
         Data….....…………………, ……..........................……...............Podpis wnioskodawcy /pełnomocnika 

Zał. Protokół zdawczo-odbiorczy                                                                                                                  
*właściwe zakreślić 
**podanie danych jest dobrowolne 

http://www.gzkbystry.pl/
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Informacja dotycząca danych osobowych 

przekazywana na podstawie 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) oraz Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10-05-2018 r.. 
 
1) Administratorem danych osobowych jest Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o., z siedzibą w BYSTRYM 1H, 

11-500 Giżycko, tel. 87 429-94-80, dalej jako ADO. 
2) ADO powołał inspektora ochrony danych z którym można kontaktować się poprzez adres korespondencyjny:  

11-500 Giżycko, BYSTRY 1H, 
adres e-mail: daneosobowe@gzkbystry.pl 

3) Pozyskiwanie danych wynika z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ADO. 
4) Dane osobowe będą/mogą być przetwarzane: 

- w celu prowadzenia działalności gospodarczej ADO – podstawa prawna art. 6 ust. 1 pkt c RODO; 
5) Dane mogą być ujawniane następujących odbiorcom: 

- upoważnionym przez ADO pracownikom, podmiotom świadczącym na rzecz ADO usługi,  
   w tym usługi podwykonawcze, techniczne i organizacyjne (np. firmy świadczące usługi     pocztowe, 
informatyczne), 
- za pomocą zdalnego pulpitu wgląd do danych ma firma będąca autorem oprogramowania do obsługi bazy 

danych klientów ADO 
a/ Firma ALTI Andrzej Olszewski z siedzibą w Żukowie, przy ul. Fredry 8, 
b) firma ORJO Robert Olech ul. Staszica 32/3 11-500 Giżycko, 

- poza wymienionymi, nie planuje się udostępniania danych innym odbiorcom, chyba że wpłynie prawnie 
uzasadniony wniosek. 

6) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 
7) Dane osobowe będą: 

- przechowywane przez okres wymagany odpowiednimi przepisami prawa w zakresie przechowywania 
dokumentacji księgowej i podatkowej; 

- przetwarzane przez ADO w celu, na który uzyskał zgodę – przez czas niezbędny do realizacji tego celu, jednak 
nie dłużej niż do wycofania tej zgody. 

8) Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od ADO dostępu do własnych danych oraz ich sprostowania. 
9) W przypadkach określonych przepisami prawa przysługuje Panu/Pani prawo żądania usunięcia danych, żądania 

ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo „do bycia zapomnianym” po ustaniu celu przetwarzania danych 
osobowych. 

10) Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, w przypadku uznania naruszenia przez ADO przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. 

11) Podanie danych ADO jest wymogiem umowy oświadczenie usług. Nie podanie danych może uniemożliwić 
obsługę Pana/Pani interesów i może skutkować jej zaprzestaniem. 

12) W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo cofnięcia zgody 
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody, przed jej cofnięciem. 

13) Dane wprowadzone do systemu informatycznego nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 
poddane profilowaniu. 

http://www.gzkbystry.pl/
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PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY ZE STANAMI WODOMIERZY I/LUB URZĄDZEŃ POMIAROWYCH NA DZIEŃ 

PRZEJĘCIA/PRZEKAZANIA NIERUCHOMOŚCI 

 

 
Protokół stanowi załącznik do wniosku o zawarcie umowy z Przejmującym oraz podstawę do końcowego 

rozliczenia strony Przekazującej, rozwiązującej umowę  nr ���/���/���  
z dnia ��-��-����. 
 

PRZEKAZUJĄCY                                        Numer Odbiorcy usług ���/���/��� 
 
Imię i Nazwisko/nazwa(pieczątka) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

Adres zamieszkania/siedziba:…………………………………………..……………………………………………………………………………………………….…….…... 
 
Adres do korespondencji**:……………………………………………………..………………………………..……………………………………….………….….………… 
 
Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie dane osobowe są zgodne z danymi z umowy oraz, że są zgodne z prawdą. 
 

….....…………………………….................................... Podpis wnioskodawcy /pełnomocnika 
(w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) 

 

PRZEJMUJĄCY 

 

Imię i Nazwisko/nazwa(pieczątka) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

Adres zamieszkania/siedziba:……………………………………………..………………………………………………………………………………………………….…... 
 
Adres do korespondencji**:…………………………………………………..……………………………………..………………………………………………….………… 
 
Telefon:**…………………………………………………………. 
 
Niniejsze dane podaję dla usprawnienia kontaktu i wyrażam zgodę na ich przetwarzanie, w celu realizacji wniosku  
 

….....…………………………….................................... Podpis wnioskodawcy /pełnomocnika 
(w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) 

 



ADRES PRZEKAZYWANEJ NIERUCHOMOŚCI 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
                                                                      (miejscowość, nazwa ulicy, numer budynku, lokalu, numer działki) 

DANE WODOMIERZY I/LUB URZĄDZEŃ POMIAROWYCH 

Numer…………………………………….. stan………………………………………m³ 
Numer…………………………………….. stan………………………………………m³ 
Numer…………………………………….. stan………………………………………m³ 
Numer…………………………………….. stan………………………………………m³ 
 
 

 
 
 

Strony oświadczają, iż: 

1. Podane stany urządzeń pomiarowych stanowią podstawę końcowego rozliczenia dotychczasowego Odbiorcy usług 
oraz  stan początkowy do rozliczeń dla nowego Odbiorcy usług. 

2. Przekazywane wodomierze i/lub urządzenia pomiarowe posiadają nienaruszone plomby legalizacyjne, zabezpieczające 
i są sprawne technicznie. 

3. Od daty sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego, strona Przejmująca odpowiada za ochronę wodomierzy i/lub 
urządzeń pomiarowych przed dostępem i ingerencją osób trzecich (zniszczenie, uszkodzenie), oraz za ich 
zabezpieczenie przed wpływem warunków atmosferycznych (zalanie, zamarzanie) 

Strony oświadczają, iż: 
Stan końcowy wskazany w protokole został rozliczony/nierozliczony*, a płatności uregulowane/nieuregulowane przez:*  

� Przekazującego (dotychczasowego Odbiorcę usług) 

� Przejmującego nieruchomość 

 

Strony oświadczają, iż na dzień sporządzenia protokołu, tj.  ��-��-����:* 
� wnoszą 

� nie wnoszą żadnych zastrzeżeń 
Uwagi: 
 
 
 
 
 
         PRZEKAZUJĄCY                                                                                                                                               PRZEJMUJACY 
     (Czytelny podpis/pieczątka)                                                                                                                                                                   (Czytelny podpis/pieczątka) 

 
 
 
 
 
*właściwe zaznaczyć 
** podanie tych danych nie jest obowiązkowe, ale ułatwi realizację niniejszego wniosku 
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