KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO
WIELOBRANŻOWE GOGOLIN Sp. z o.o.
47-320 Gogolin, ul. Ligonia 15 NIP 756-000-43-85 www.kpwgogolin.pl
tel. 774 232 031
e-mail: sekretariat@kpwgogolin.pl

Gogolin, dnia……………………......
Wnioskodawca

Nazwisko i
Imię / Nazwa
Miejscowość

Kod

-

Kod

-

Ulica, Numer
KRS
NIP

REGON

Tel/ e-mail
Adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż Wnioskodawcy)

Nazwisko i
Imię / Nazwa
Miejscowość
Ulica, Numer

WYPOWIEDZENIE
Umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków1
Z dniem ......................................... na podstawie § .......... pkt...................... wypowiadam umowę
nr ………………….................... z dnia.......................................... o zaopatrzenie w wodę i/lub
odprowadzanie ścieków w trybie2: za porozumieniem stron za okresem wypowiedzenia
zgodnie z umową tj. na dzień....................................................
Lokalizacja obiektu:
Ulica i numer budynku:

Miejscowość:
Numer działki
Obręb

Stan wodomierza zgodnie z protokołem zdawczo-odbiorczym z dnia ..............................................

1
2

niepotrzebne skreślić
odpowiednie zaznaczyć


 głównego
numer wodomierza ………………………………………….
3
 podlicznika ……………………….……………..m , numer wodomierza ………………………………………….
………………………………………..m3,

Złożenie wniosku o rozwiązanie umowy związane jest z2 :
zmianą właściciela/najemcy1 nieruchomości /lokalu1
trwałą likwidacja przyłącza;
wyburzeniem nieruchomości;
......................................................................................................................
Załączniki:
Protokół zdawczo – odbiorczy
Inne.......................................................................................................................

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
Gogolin Sp. z o.o. 47-320 Gogolin ul. Ligonia 15, w zakresie niezbędnym do przygotowania i wydania warunków
technicznych. (Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia1997 r. Dz. U. z 2016 r., poz. 922
ze zm.).
Klauzula informacyjna
1. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 922 ze zm.) informuję, że Administratorem Pana (Pani) danych osobowych jest Komunalne
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin Sp. z o.o., z siedzibą: ul. Ligonia 15, 47-320 Gogolin. Dane będą
przetwarzane w celu świadczonych przez Spółkę usług.
2. Przysługuje Panu (Pani) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
3. Dane osobowe udostępniane są organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
4. Obowiązek podania danych wynika z treści przepisów prawa, w pozostałych przypadkach jest
dobrowolne.

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

