
Wniosek o dokonanie odbioru podlicznika                                                                                                                                                      druk  WZ - 3 

rejestrującego ilość wody bezpowrotnie zużytej 
oraz zawarcie aneksu do umowy  

 

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. 
Ul. Jana III Sobieskiego 31 

83-322 Stężyca 
tel. (58) 684-62-28 fax. (58) 684-62-29 

podlew. ogródka przydomowego, inne 

podlew. ogródka przydomowego, inne 

 

 
………………………………………………… 

                                                                                                                                                                                                      (miejscowość, data) 

WNIOSKODAWCA 

Imię i nazwisko ………………………………………………………………………………………….. 

Adres zam. – ulica nr………………………………………………………………………………….. 

Kod, miejscowość………………………………………………………………………………………. 

Adres do koresp………………………………………………………………………………………… 

Nr telefonu………………………………………………………………………………………………… 

                                                                                                            Gminne Przedsiębiorstwo 
                                                                                                             Komunalne Sp. z o.o. 

                                                                                                              Stężyca 
                                                                                                              ul. J. III Sobieskiego 31 

                                                                                                              83-322 Stężyca 

WNIOSEK - ZLECENIE 

1. Proszę o dokonanie odbioru i oplombowanie oraz zawarcie aneksu do umowy 

nr……………………… z dn………………….. instalacji podlicznika rejestrującego ilość wody 

bezpowrotnie zużytej na cele ……………………………………………………………………………….. 

wykonanej zgodnie z warunkami tech. nr……………………………………… z dn. ………………………. 

2. Oświadczam, że wodę przepływającą przez podlicznik będę wykorzystywać wyłącznie do 

celów ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3. Oświadczam również, że:  

a) comiesięczny odczyt podlicznika będę dokonywał samodzielnie, zaś stany liczników 

telefonicznie lub e-mailem lub osobiście podawał do G. P. Kom. Sp. z o.o. celem 

rozliczenia należności za media komunalne – usługa niepłatna*. 

b) comiesięczny odczyt podlicznika dokonuje Przedsiębiorstwo – usługa płatna*  
wg cennika usług dodatkowych obowiązujących w G.P.Kom. Sp. z o.o. 

4. Należności za dodatkowe usługi określone w punkcie 1-jw. (wykonane wg cennika wew. G.P.Kom. 

Sp. z o.o.) ureguluję po otrzymaniu faktury (najpóźniej z chwilą parafowania ANEKSU do umowy o dostawę 

wody i odprowadzanie ścieków). 

* niepotrzebne skreślić i parafować 

„Wyrażam zgodę (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych – Dz.U. Nr 133 poz. 883) na zbieranie i 

przetwarzanie moich danych osobowych przez G.P.Kom Sp. z o.o. z siedzibą w Stężycy, przy ul. J. III Sobieskiego 31 i wykorzystanie 

ich w zakresie świadczonych przez Spółkę usług. Klientowi  służy prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. 

Jednocześnie potwierdzam, że przedstawione przeze mnie dane są prawdziwe.” 

 

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


