
Załącznik Nr 1  do Zarządzenia nr 10/2019 
Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu 
Kościelnym z/s w Księżynie z dnia 01.10.2019r. 

 
…………………………………………                            Księżyno, dnia ..........................................                                     
              Imię i Nazwisko / Nazwa Firma 
 

 ……………………….…………………... 
adres zamieszkania / Siedziba firmy 
 
 
……………………………………………………… 
PESEL/ NIP 

………………………………………… 
Telefon kontaktowy  

Zakład Gospodarki Komunalnej  

w Juchnowcu Kościelnym z/s w Księżynie 

ul. Alberta 2, 16-001 Kleosin 

 
 

Wniosek o zawarcie umowy  

 
Proszę o zawarcie umowy o dostarczenie wody i/lub  odprowadzania ścieków w miejscowości 

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

Pobór wody dokonywany będzie z : 

o gminnej sieci wodociągowej 

o ujęcia własnego  

Pomiar wody / ścieków będzie dokonywany na podstawie wodomierza: 

 Wodomierz główny Podlicznik 

Numer   

Typ   

Średnica   

Rok legalizacji   

Odczyt początkowy   

 

 

Ścieki odprowadzane będą do:  

o gminnej sieci kanalizacji sanitarnej 

o zbiornika bezodpływowego (szambo) 

o przydomowej oczyszczalni ścieków  

 

Proszę o przesyłanie faktur wynikających z przedmiotowej umowy w formie : 

o papierowej (tradycyjnej) 

o elektronicznej (e-faktura) na adres e-mail :  ………………………………………………………………………… 



 

 

 

Potwierdzam oplombowanie wodomierza- dotyczy urządzeń , które oplombowano plombami nienumerowanymi. 

 

Oświadczam , iż zapoznałem/am się z treścią Regulaminu wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej 

obowiązującego w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedziba w Księżynie – dotyczy 

Odbiorców , którzy wybrali elektroniczna formie otrzymywania faktur  

 

Oświadczam, iż zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych  

do wniosku o zawarcie mowy w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą  

w Księżynie, dostępną na stronie internetowej pod adresem zgkjuchnowiec.pl oraz w siedzibie ZGK pod adresem ul. 

Alberta 2, 16-001 Kleosin i przyjmuję ją do wiadomości. 

 
 

 
 
 
 
 
Podpis pracownika ZGK                                                          Podpis odbiorcy/Pełnomocnika 

 
 

.........................................                                                                  ………………………….. 
 
W celu zawarcia umowy prosimy o załączenie następujących dokumentów;  

 Protokół odbioru przyłącza wodociągowego (w przypadku nowego podłączenia) 
 Tytuł prawny do lokalu (do wglądu) 
 Dowód osobisty (do wglądu) 
 W przypadku podpisania niniejszego wniosku przez pełnomocnika Odbiorcy należy dołączyć stosowne 

pełnomocnictwo oraz oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych pełnomocnika (wzór dostępny w 
siedzibie ZGK w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


