
 

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Choczewie 
  ul. Pierwszych Osadników 77, 84-210 Choczewo; biuro – tel/fax. 58 676 32 12,  

         zamawianie usług – tel. 601 270 346,  zgłaszanie awarii – 601 169 522,  

              www.gzgk.choczewo.com.pl, e-mail: biuro@gzgk.choczewo.com.pl  

 

 

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

 

……………………………..…..     
imię i nazwisko lub nazwa firmy 

 

…………………………………. 
 

…………………………………. 
adres do korespondencji 

 

…………………………………. 
NIP / REGON (dotyczy firmy) 

 

…………………………….…… 
nr telefonu 

 

 

 

Proszę o zawarcie umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków* do nieruchomości położonej:  

 

 

……………………………………………………………………...…………………………………, 
(adres nieruchomości) 

 

nr wodomierza: …………………………………. stan wodomierza .……………………………m3, 

 

Nieruchomość jest podłączona do sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej*. 

 

Data zawarcia umowy (np.:  data nabycia nieruchomości, zmiana właściciela itp.): ………………………………. 

 

Informacje dodatkowe: ………………………………………………………………………………. 

 

Oświadczenia: 

1. Oświadczam, że dostarczana woda będzie wykorzystywana na cele bytowe. 

2. Oświadczam, że do sieci kanalizacyjnej będą odprowadzane ścieki 

bytowe/przemysłowe/komunalne*. 

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

4. Oświadczam, że zapoznałem się z obowiązującym Regulaminem dostarczania wody  

i odprowadzania ścieków w Gminie Choczewo. 

 

 

……….……………………..… 
czytelny podpis wnioskodawcy 

 
Załączniki: 

1. Tytuł prawny nieruchomości, lokalu - (akt notarialny, umowa najmu) – do wglądu pracownika przyjmującego wniosek 

2. Protokół odbioru przyłącza wodociągowego, kanalizacyjnego lub protokół zdawczo – odbiorczy wodomierza lub zdjęcie 

wodomierza 

 
* niewłaściwe skreślić 

 

Wniosek o zawarcie umowy na 

dostawę wody i odbiór ścieków* 

http://www.gzgk.choczewo.com.pl/
mailto:biuro@gzgk.choczewo.com.pl


 

 

OŚWIADCZENIE 

Osoby uprawnionej do korzystania z usług Gminnego Zakładu Gospodarki 

Komunalnej w Choczewie 

 
 

Oświadczam, że: 

 

1. Została mi przedstawiona informacja wynikająca z art. 13 ust. 1-3 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) o przetwarzaniu 

danych osobowych moich i członków mojej rodziny w celu korzystania z usług Gminnego 

Zakładu Gospodarki Komunalnej w Choczewie. 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i członków mojej rodziny  

w zakresie podanych przeze mnie dobrowolnie danych osobowych wykraczających poza 

wynikający z przepisów prawa zakres danych niezbędnych do rozpatrzenia składanych przeze 

mnie wniosków do Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Choczewie. 

 

 

 

……….……………………..… 
czytelny podpis  

 
 


