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…………………………………..    ………………………………………….. 
        miejscowość i data 

 
………………………………….. 
imię i nazwisko lub nazwa zakładu 

 
…………………………………. 
adres 

 
…………………………………… 
nr telefonu** 
 
 

PESEL  lub NIP*.................................................. 

 
 

Wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody i / lub odbiór ścieków(*) 
 

Proszę o zawarcie umowy na dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków(*).  

Nieruchomość: budynek mieszkalny*, budynek gospodarczy*, nieruchomość gruntowa*, inny 

obiekt:……………..………………………………………..…   położony na działce nr …………………  

w miejscowości………………………………….…………………………………….  

Woda i/lub kanalizacja będzie wykorzystywana na cele: 

- bytowe i gospodarcze* 

- przemysłowe*   

- handlu i usług* 

 
Oświadczam, że jestem uprawniony do korzystania z wyżej wymienionej nieruchomości.  

Oświadczam, że zapoznałem się z obowiązującym Regulaminem dostarczania wody  

i odprowadzania ścieków w Gminie Górno, oraz z aktualnie obowiązującymi taryfami za zbiorowe 

zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy 

Górno. 

 
 
 

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

 
Załączniki: 

 
1. Protokół odbioru przyłącza wodociągowego, kanalizacyjnego. 

 
 

Uwagi: 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

  

 
(* - Niepotrzebne skreślić) 

(** - Podanie numeru telefonu jest dobrowolne. Jego wpisanie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na kontakt) 
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OBOWIĄZEK INFORMACYJNY  

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

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 

(Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że: 

 

1) Administratorem Państwa danych jest Zakład Usług Komunalnych w Górnie  

(adres: Górno 169, numer telefonu: 41/ 302-32-04). 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo 

kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za 

pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.  

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji wniosku o zawarcie umowy na 

dostawę wody i odbiór ścieków, jak również w celu realizacji praw i obowiązków 

wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c i lit. b RODO), ustawy z dnia 20 lipca 

2017 r. oraz 27 października 2017 r. 

Pełna klauzula informacyjna dostępna jest na stronie internetowej www.zuk-gorno.pl  

lub w siedzibie Administratora. 

 

 

 

…………………     …………………………….. 

                             (data)                            (czytelny podpis) 

 

http://www.zuk-gorno.pl/

