
Gorzyce, dnia .......................... 

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

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

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

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

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

................................................... 
(dane wnioskodawcy, adres, telefon, e-mail)*  

 
 

WNIOSEK 

o wyrażenie zgody na montaż wodomierza – dodatkowego 

do opomiarowania wody bezpowrotnie zużytej 

 

 

Zwracam się z prośbą o wyrażenie zgody na montaż wodomierza – dodatkowego                  

do opomiarowania wody bezpowrotnie zużytej na terenie posesji:  

adres  ...................................................................................., działka nr ..................................... 

cel wykorzystania wody:............................................................................................................... 

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

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

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

 

Przewidywana miesięczna ilość poboru wody w m3 ……………………… 
 

Oświadczam, że jestem: 

właścicielem, współwłaścicielem, użytkownikiem wieczystym, użytkownikiem, zarządcą, 

dzierżawcą* przedmiotowej nieruchomości.  

*) odpowiednie podkreślić 

 

Do niniejszego wniosku załączam (należy zakreślić dokumenty, które są dołączone do wniosku): 

1. Pisemną zgodę właścicieli (współwłaścicieli) lub administratora nieruchomości na   przebudowę 

instalacji wodociągowej i zabudowę dodatkowego wodomierza.  

2. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością, w przypadku 

współwłaścicieli należy załączyć zgodę współwłaścicieli na dysponowanie nieruchomością.  

3. Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego / Ewidencji Działalności Gospodarczej (jeżeli 

wnioskodawca jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą).  

4.  Mapa sytuacyjna w skali 1:500 lub 1:1.000 z naniesioną studnią wodomierzową lub planowaną 

lokalizacją dodatkowego wodomierza.  

5.  Rzut kondygnacji budynku z naniesionym położeniem wodomierza głównego oraz rzut 

kondygnacji budynku z planowaną lokalizacją dodatkowego wodomierza.  

 

 

....................................................................  
                                                                                           (podpis wnioskodawcy)  

 

 
Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej, 39-432 Gorzyce  

ul. Wrzawska 9,  kontakt poprzez adres e-mail : aodo@zgkgorzyce.pl; W sprawach związanych z danymi osobowymi kontaktuj się                                       

z Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres e-mail: mateusz.siembab@hebenpolska.pl. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania 

Państwa danych osobowych dostępne   są  na stronie internetowej www.zgkgorzyce.pl  oraz w siedzibie Zakładu na tablicy ogłoszeń.                     

*) Zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)    wyrażam zgodę                   

na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci nr telefonu w celu kontaktu oraz maila  w celu przesyłania faktur drogą mailową przez 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Gorzycach, aż do momentu wycofania zgody. 

....................................................................  
                                                                                              (podpis wnioskodawcy)  
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