
 

Żądam świadczenia usług/i w następującym terminie: 

 

1) Oświadczam, że posiadam tytuł prawny do ww. nieruchomości na podstawie*: 

     Prawa własności np. Akt notarialny, Postanowienie Sądu, KW nr ___________________________________________________________ 

     Umowa najmu/deweloperska/dzierżawy zawarta do _____________________________________________________________________  

     Inny (podać jaki) _________________________________________________________________________________________________ 

     Nie posiadam tytułu prawnego (uzasadnić podstawę do zawarcia umowy) ____________________________________________________ 

Ponadto oświadczam, że posiadam zgodę wszystkich współwłaścicieli nieruchomości do zawarcia umowy: TAK                 NIE 

2)      Dane dla potrzeb ustalenia ryczałtu (wypełnić w przypadku braku wodomierza): 

Liczba osób zamieszkałych __________________ Powierzchnia podlewanego ogrodu w m2 __________________ Inne**________________ 

3)     Osobą upoważnioną do uzyskania informacji dotyczącej przedmiotowej nieruchomości jest:

5)     Oświadczam, że pod ww. adresem woda pobierana jest na cele socjalno-bytowe dla ludności: TAK             NIE 

 

Załączniki:** 

1.Protokół montażu/demontażu/wymiany/zaplombowania wodomierza

2. Dokument potwierdzjący prawo własności

Podpis wnioskodawcy 

Potwierdzam tytuł prawny do nieruchomości, której dotyczy wniosek na podstawie dok. 

Data i podpis pracownika 
GZGKIM. 

 

4)     Oświadczam, że zapoznałem/am się z Ogólnymi Warunkami Świadczenia Usług oraz Obowiązkiem informacyjnym wynikającym z przepisów RODO dołączonymi 
do wniosku 

Na podstawie art. 6 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wnoszę o zawarcie umowy. Na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 30 
maja 2014 r. o prawach konsumenta żądam świadczenia usług w zakresie dostarczania wody i/lub odbioru ścieków przed upływem terminu do odstąpienia od umowy (dotyczy 
konsumentów). 

Projekt umowy, regulamin otrzymywania faktur w formie elektronicznej oraz regulamin elektronicznego biura obsługi klienta dostępne są na www.gzgkim.pl 

WYPEŁNIA PRACOWNIK GZGKIM : 

Wodomierz 1 numer stan 

Wodomierz 2 numer stan 

PESEL 

Data podpisania umowy na : dostawy wody i/lub odprowadzanie ścieków  

Adres zamieszkania 

Adres korespondencyjny (wypełnić w przypadku gdy adres jest inny niż 
zamieszkania) 

Adres e-mail*** 

Telefon***  

UTWORZENIE KONTA E-BOK TAK  NIE 

Dotyczy nieruchomości (adres poboru wody i/lub odprowadzania ścieków) 

Imię 

Nazwisko 

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie, Dział Obsługi Klienta, ul. Fabryczna 1, 59-225 Chojnów, Tel.76 81 88 461 / fax: 76 50 65 777,                                                                                                                                                                              
e-mail: sekretariat@gzgkim.gmina-chojnow.pl , strona: www.gzgkim.pl  

PROSZĘ WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI

Chojnów , dnia……………………………………. 

Wniosek o zawarcie umowy dla Odbiorców indywidualnych 
(konsumentów): 

Data przyjęcia przez Sekretariat

        dostarczanie wody

        odprowadzanie ścieków bytowych przemysłowych      

        wodomierz ogrodowy 

*odpowiednie zaznaczyć. **wymienić 

***pole nieobowiązkowe

NUMER UMOWY 
ODBIÓR 

UMOWY*: 
osobiście             


listownie       




