
 
 
Góra Kalwaria, dnia……………….. 

………………………………………. 
(Imię i Nazwisko) 

………………………………………. 
(Adres) 

………………………………………. 
(PESEL) 

………………………………………. 
(telefon kontaktowy) 

………………………………………. 
(adres e-mail) 

 
 
 

 
Oświadczenie 

 
 

Na podstawie art. 6 ust. 4 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 
zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1437) informuję, że: 
 

2Posiadam tytuł prawny do korzystania z nieruchomości położonej w miejscowości 
………………………………………, ul. ……………………………………………………. nr 
………., która ma być zaopatrywana w wodę/ z której mają być odprowadzane ścieki1. Jestem 
jej właścicielem/ dzierżawcą/ najemcą/ inny tytuł1: …………………….………. na podstawie 
aktu notarialnego/ umowy1: ………………………..………………………………………………… 
 
2Jestem posiadaczem/ użytkownikiem nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym 
położonej w miejscowości …………………………………………………..…………, ul. 
…………………………………………………. nr ………., która ma być zaopatrywana w wodę/ z 
której mają być odprowadzane ścieki1. Nieuregulowany stan prawny przedmiotowej 
nieruchomości wynika z tego, że ………………….………………………..……………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………............................ 

 
 
W przypadku istnienia zaległości z tytułu opłat za wodę i odprowadzanie ścieków dotyczących 
przyłącza na w/w nieruchomości, zobowiązuję się do solidarnej zapłaty zaległości wraz z 
dotychczasowym odbiorcą usług.  
 
Jednocześnie oświadczam, że znana mi jest treść art. 6 ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o 
zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2001 r. nr 72 poz. 
747 z późń. zm.), zgodnie z którym dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków odbywa się na 
podstawie pisemnej umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków zawartej między 
przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a odbiorcą usług. Zobowiązuję się do zawarcia 
przedmiotowej umowy w terminie 14 dni roboczych.  
 
 

………………………………………. 
 (data i podpis składającego oświadczenie) 

                                                           
1
 Niepotrzebne skreślić 

2
 Proszę zaznaczyć właściwe pole 

 



Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: 

1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, iż 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Górze Kalwarii, ul. 
Św. Antoniego 1, 05-530 Góra Kalwaria. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Zakładzie 
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Górze Kalwarii: iodo@zgkgk.pl. 

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia umowy na dostawę wody lub odprowadzanie ścieków.   
3. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać powierzone następującym podmiotom: 

 osobom upoważnionym przez ZGK –pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, 
aby wykonywać swoje obowiązki, 

 podmiotom przetwarzającym - którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych, innym odbiorcom – 
np. dostawcom systemów IT, kurierom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym, 
instytucjom które zgodnie z obwiązującymi przepisami mogą żądać przekazania danych. 

4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. 

5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych 
gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych 
osobowych, w tym przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak stanowi warunek zawarcia umowy na 
dostawę wody/ odbiór kanalizacji.  

 


