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Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie, Oddział Nowy Wiśnicz,  
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ZLECENIE USŁUGI DODATKOWEJ 

Siedlec, dnia .............................. 

Wnioskodawca: 

Imię i Nazwisko / Nazwa firmy 

Adres do korespondencji / siedziba: 

Miejscowość Kod pocztowy Poczta 

Ulica Nr posesji 

NIP (dotyczy firm) / PESEL (odbiorcy indywidualni): 

 

Dane kontaktowe: 

telefon e-mail 

 

Niniejszym zlecam wykonanie usługi -  należy zaznaczyć właściwą usługę: 

□ 

Pomiar ciśnienia wody w sieci do celów projektowych lub przeciwpożarowych i wydanie 
oświadczenia o ciśnieniu w hydrancie [1 sztuka] + dopłata za 1 km dojazdu samochodu technicznego 

GZWiK sp. z o.o. 

□ 

Koszt 1 godziny pracy pracownika GZWiK (doradztwo przy realizacji, nadzór nad robotami w 
pobliżu urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, wizja lokalna, nadzór w przypadku awarii 
spowodowanej z winy zlecającego) + dopłata za 1 km dojazdu samochodu technicznego GZWiK 

□ 
Wymiana wodomierza wbudowanego f1/2 - 1" (rozmrożenie, uszkodzenie) + dopłata za 1 km 

dojazdu samochodu technicznego GZWiK 

□ Demontaż wodomierza na okres zimy + dopłata za 1 km dojazdu samochodu technicznego GZWiK  

□ Montaż i plombowanie po okresie zimowym + dopłata za 1 km dojazdu samochodu technicznego GZWiK  

□ 
Plombowanie wodomierza w przypadku zerwania plomby + dopłata za 1 km dojazdu samochodu 

technicznego GZWiK 

□ 
Odbiór + plombowanie podlicznika (wodomierza do ustalenia wody bezpowrotnie zużytej) + 

dopłata za 1 km dojazdu samochodu technicznego 

□ 
Przywrócenie dostawy wody (z winy odbiorcy) w tym: montaż wodomierza i plombowanie + 

dopłata za 1 km dojazdu samochodu technicznego 

□ 
Przywrócenie dostawy wody (z winy odbiorcy) z wykorzystaniem sprzętu ciężkiego (np. 
koparki) w tym: montaż wodomierza i plombowanie  

□ 
Zamknięcie lub otwarcie zasuwy na przyłączu domowym na wniosek odbiorcy usług + dopłata 

za 1 km dojazdu samochodu technicznego 

□ 
Urządzenie do czyszczenia kanalizacji WUKO (1 godzina pracy) + dopłata za 1 km dojazdu 

samochodu technicznego GZWiK 

□ 
Kontrola szczelności instalacji urządzeniem zadymiającym + dopłata za 1 km dojazdu samochodu 

technicznego GZWiK 

□ Wykonanie 1 mb przyłącza lub sieci  kanalizacji sanitarnej 

□ Wykonanie 1 mb przyłącza lub sieci wodociągowej 

http://www.gzwik-bochnia.pl/
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Wskazanie lokalizacji nieruchomości lub obiektu, dla którego ma być świadczona usługa: 

Miejscowość Nr działki 

Ulica Nr posesji 

Wnioskodawca oświadcza, że: 

1) działa za zgodą i wiedzą współwłaścicieli (jeżeli dotyczy), 

2) podane wyżej dane są zgodne ze stanem faktycznym na dzień złożenia wniosku; 

3) zapoznał się z taryfą dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 

i cennikiem świadczonych usług przez GZWiK sp. z o.o. w Siedlcu i upoważnia GZWiK sp. z o.o. 

w Siedlcu do wystawienia faktury VAT bez jego podpisu. 

 

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

 
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 
 

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. (GZWiK Sp. z o.o.) z siedzibą w Siedlcu 250, 32-744 Łapczyca informuje, że jest administratorem 

danych osobowych przekazanych w związku z niniejszym wnioskiem (dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod@gzwik-bochnia.pl). 

Dane osobowe będą przetwarzane przez Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w zakresie i celu niezbędnym do realizacji przedmiotu 

wniosku, w tym obowiązków prawnych ciążących na GZWiK Sp. z o.o., wykonania przez GZWiK Sp. z o.o. zadania realizowanego w interesie 

publicznym, zawarcia i wykonania umowy, a także podjęcia przez GZWiK Sp. z o.o. działań przed zawarciem umowy lub w celu dochodzenia lub 

obrony przed roszczeniami. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest jednocześnie niezbędne do podjęcia przez GZWiK Sp. z o.o. działań 

związanych z przedmiotowym wnioskiem.  

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych i ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz 

przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – poprzez przesłanie swojego żądania na adres: iod@gzwik-

bochnia.pl), a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych. Dane 

osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla wykonania czynności związanych z przedmiotem wniosku oraz okres wykonania umowy, a 

także przez okres konieczny w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, chyba że przepisy prawa przewidują dłuższy okres ich 

przechowywania. W zakresie określonym prawem, dane mogą być przekazywane podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską w 

celu dostarczenia korespondencji, podmiotom zapewniającym obsługę informatyczną działalności GZWiK Sp. z o.o. oraz archiwom, podmiotom 

prowadzącym działalność płatniczą (banki instytucje płatnicze), podmiotom świadczącym na rzecz GZWiK Sp. z o.o. usługi doradcze, organom 

samorządu terytorialnego, organom właściwym w sprawach gospodarowania odpadami, właściwym organom regulacyjnym w  rozumieniu Ustawy o 

zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. 

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych dostępnych jest na stronie internetowej GZWiK Sp. z o.o. pod adresem www.gzwik-

bochnia.pl  

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

                (podpis wnioskodawcy) 

ROZLICZENIE WYKONANIA USŁUGI:  

 

Ilość godzin (jeżeli dotyczy):  

Suma „km” dojazdu samochodu technicznego:  

 

Wnioskodawca potwierdza, że zlecona usługa dodatkowa została wykonana w pełnym zakresie  

i nie wnosi on zastrzeżeń co do jej jakości. 

 

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