
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNLANEJ                                         Pasym, dnia …..................... 

I MIESZKANIOWEJ PASYM SP ZO.O. 

UL. T. KOŚCIUSZKI 22B 

12-130 PASYM 

TEL 89 62-12-168 w 2 

 

 

 

WNIOSEK O ROZWIĄZANIE UMOWY O ZAOPATRZENIE W WODĘ I/LUB 

ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW 

 

 

 

WNIOSKODAWCA USŁUG 

 

Numer klienta:                        …..................................................................................................... 

Imię i Nazwisko/Nazwa          …..................................................................................................... 

Ulica, nr:                                 …..................................................................................................... 

Miejscowość, Kod:                 ….......................................................................................... ............ 

PESEL/NIP/REGON             …........................................................................................................ 

TEL/E-MAIL                         …............................................................................................................ 

 

PEŁNOMOCNIK 

                     

Imię i Nazwisko/Nazwa          …......................................................................................................... 

Ulica, nr:                                 …........................................................................................................ 

Miejscowość, Kod:                  .. . ….................................................................................... ................ 

PESEL/NIP/REGON               …........................................................................................................ 

KRS:                                        …................................................................................ ........................ 

TEL/E-MAIL                         …............................................................................................... ............. 

 

ADRES DO KORESPONDENCJI 

 

Imię i Nazwisko/Nazwa          …........................................................................................................ 

Ulica, nr:                                 …......................................................................................................... 

Miejscowość, Kod:                 ….......................................................................................... ................ 

Powiat/gmina:                         …............................................................................................................ 

Województwo:                       …......................................................................................... .................. 

 

 



WNIOSKUJĘ O ROZWIĄZANIE UMOWY  Z DNIEM ………………………………NA : 

 

  DOSTAWĘ WODY 

□ ODBIÓR ŚCIEKÓW BYTOWYCH 

□ ODBIÓR ŚCIEKÓW PRZEMYSŁOWYCH I INNYCH NIŻ BYTOWE 

 

DLA NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ PRZY: 

 

Ulica, nr:                                 …..................................................................................................... 

Miejscowość, Kod:                 ….......................................................................................... ........... 

Nr działki:                              …..................................................................................................... 

DANE PRZEJMUJACEGO NIERUCHOMOŚĆ 

 

Imię i Nazwisko/Nazwa          …..................................................................................................... 

Ulica, nr:                                 …..................................................................................................... 

Miejscowość, Kod:                …....................................................................................................... 

 

ZAŁACZNIKI : 

 

 Odpis dokumentu wskazującego tytuł prawny do nieruchomości 

□ Protokół zdawczo-odbiorczy lub wypełnione poniżej oświadczenie 

□ Pełnomocnictwo do działania przy wykonywaniu czynności formalno - prawnych 

 

W związku ze sprzedażą ww. nieruchomości niniejszym składamy oświadczenie o stanie odczytu 

wodomierza głównego i podlicznika na dzień…………………… (należy wypełnić w przypadku 

braku protokołu zdawczo-odbiorczego 

 

□ sprzedaż nieruchomości /obiektu 

□ przekazania nieruchomości /obiektu 

□ utraty tytułu prawnego/obiektu 

□wynajmu lub dzierżawy nieruchomości/obiektu 

□ INNE……………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wodomierz główny zainstalowany na przyłączu wodociągowym dla nieruchomości: 

 

Nr wodomierza:             …................................................................................................. ......... 

Stan(m³)                         ….......................................................................................................... 

Lokalizacja :                  …........................................................................................................... 

Data:                             …............................................................................................................ 

 

Podlicznik ( woda bezpowrotnie zużyta) 

 

Nr podwodomierza :             ….......................................................................................................... 

Stan(m³)                                 …......................................................................................... ................. 

Lokalizacja :                          …........................................................................................................... 

Data:                                      …............................................................................................................ 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczam ze zostałem poinformowany/a przed podpisaniem wniosku, że : 

 Administrowaniem danych, które podałem/am staną się ZGKiM Pasym Sp. z o.o. z siedzibą 

w Pasymiu przy ul. T. Kościuszki 22B. 

 Dane osobowe, które podałem/am nie będą udostępniane przez administratora danych 

osobowych odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r 

o ochronie danych osobowych(t.j. Dz. U. 2014 r. poz. 1182 z późniejszymi zmianami) 

 Dane osobowe podaję dobrowolnie w celu realizacji niniejszego wniosku 

 Jestem świadomy/a przysługującego mi prawa wglądu do treści podanych przeze mnie 

danych i ich poprawienia . 

 

 

 

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

                                                                                            Czytelny podpis 

                                                                                        Wniskodawca/Pełnomocnik 


