
 

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

(imię i nazwisko (firma)) 
 

............................................................................................................................................................................ ......... 
(adres zamieszkania (siedziba)) 

 

 
   tel*. ……………………………………….........……………...............…/ e-mail* ……………….........................................…………… 

 

dotyczy nieruchomości:…...………………………........................................................................................ 
(adres poboru wody i/lub odprowadzania ścieków) 

 

 

Wnioskodawca zwraca się z prośbą o rozwiązanie umowy za porozumieniem stron z dniem 

..............................................................  na usługi dostarczania wody i/lub odprowadzania ścieków, 

 przy stanie wodomierza/y: 

wodomierz numer: ..................................................  stan wodomierza: ..................................................  

 

wodomierz numer: ..................................................  stan wodomierza: .................................................. 

 

 
(wypełnić w przypadku większej ilości wodomierzy) 

 

 

z powodu**: 

 sprzedaży nieruchomości/lokalu; 

 przekazania nieruchomości/lokalu (zakończenie najmu/dzierżawy; zmiana Zarządcy); 

 utraty tytułu prawnego nieruchomości/lokalu; 

 trwałej likwidacji przyłącza; 

 

 inne ............................................................................... 

 

 

 

 

 

 

…………………     …………………………….. 

                   (data)                    (czytelny podpis) 

 

 

 
*     podanie numeru telefonu i adresu e-mail jest dobrowolne. Podanie tych danych jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na kontakt oraz 

       przesyłanie informacji związanych wnioskiem o rozwiązanie umowy na dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków 
**   zaznaczyć odpowiednie 

 

 

 

 
Zakład Usług Komunalnych 

Górno169  

26-008 Górno 

Wniosek o rozwiązanie 

umowy na dostarczanie wody  

i/lub odprowadzanie ścieków 
 

 

……………..…………………….. 
(data wpływu/ nr kancelaryjny)



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 rozwiązanie 

umowy na dostawę wody i/lub odprowadzenie 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/

