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OŚWIADCZENIE O BEZUMOWNYM KORZYSTANIU Z USŁUG 

 

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

Wnioskodawca: 

Imię / Nazwa firmy 

Nazwisko / cd. Nazwy firmy 

Adres do korespondencji / siedziba: 

Miejscowość Kod pocztowy Poczta 

Ulica Nr posesji 

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

 

Dane kontaktowe: 

telefon e-mail 

Wskazanie lokalizacji nieruchomości lub obiektu: 

Miejscowość Nr działki Nr posesji 

 

Wrażam zgodę na obciążenie mnie pełną kwotą za bezumownie pobraną wodę* / ścieki 

odprowadzone bezumownie do sieci kanalizacji sanitarnej*od dnia włączenia nieruchomości do 

sieci wodociągowej* / kanalizacji sanitarnej* tj. …………………….. r. do dnia złożenia wniosku  

o zawarcie umowy. 

Ilość osób zamieszkujących w/w gospodarstwo domowe w okresie bezumownego korzystania z 

usług GZWiK sp. z o.o. wynosi ………………….. 

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z art.233 

Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych, zamieszczonych 

powyżej. 

*niepotrzebne skreślić 

 

………………………………………………………….. 
                      (podpis wnioskodawcy) 
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POUCZENIE: 

Zgodnie z art. 28 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków „kto bez uprzedniego zawarcia umowy (…) pobiera wodę z urządzeń 

wodociągowych podlega karze grzywny do 5.000 zł”, natomiast „kto bez uprzedniego zawarcia 

umowy (…) wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych podlega karze ograniczenia wolności 

lub grzywny do 10.000 zł” 

W przypadku stwierdzenia bezumownego korzystania z wody lub odprowadzania ścieków GZWiK  

sp. z o.o. wzywa w terminie 14 dni do zawarcia umowy. W przypadku uchylania się bądź niewykonania 

czynności zawarcia umowy, we wskazanym terminie, Spółka niezwłocznie rozpocznie procedurę odcięcia 

dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego. Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 1 i 4 w/w ustawy 

„przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze 

kanalizacyjne, jeżeli przyłącze wodociągowe lub przyłącze kanalizacyjne wykonano niezgodnie  

z przepisami prawa” albo „został stwierdzony nielegalny pobór wody lub nielegalne odprowadzanie 

ścieków, to jest bez zawarcia umowy, jak również przy celowo uszkodzonych albo pominiętych 

wodomierzach lub urządzeniach pomiarowych”. 

Ponadto, zgodnie z art. 28 ust. 5 ww. ustawy, w przypadku skazania za powyższe wykroczenie lub 

przestępstwo sąd może orzec nawiązkę na rzecz przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego,  

w wysokości 1.000 zł za każdy miesiąc, w którym nastąpiło bezumowne pobieranie wody z urządzeń 

wodociągowych lub wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych tego przedsiębiorstwa. 

 

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) 
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