
Cienin Zaborny-Parcele, dnia ……………….. 

NUMER UMOWY: ……………………………. 

 
 
 
 

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY NA WYPOMPOWANIE I WYWÓZ 

NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH BYTOWYCH Z BEZODPŁYWOWYCH 

ZBIORNIKÓW (SZAMB) 

Wnioskodawca 

IMIĘ I NAZWISKO/ NAZWA FIRMY: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

ADRES ZAMIESZKANIA/ ADRES SIEDZIBY: 

…………………………………………………………………………………………………… 

ADRES KORESPONDENCYJNY* (jeśli jest inny niż adres zamieszkania/siedziby) 

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

 
PESEL: …………………… NIP: ……………………. REGON: ……………. KRS:………………………. 

TELEFON KONTAKTOWY: ……………………. ADRES E-MAIL:…………………………………………. 

LOKALIZACJA NIERUCHOMOŚCI: 
 

MIEJSCOWOŚĆ. ……………………………….., ULICA ............................................. , 

NUMER DOMU ……………., KOD POCZTOWY: …………………, POCZTA: …………….. 

NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI …………………., 

ZAKRES UMOWY 

     Wywóz nieczystości ciekłych bytowych z bezodpływowych zbiorników (szamb): 

Rodzaj zbiornika (szambo/przydomowa oczyszczalnia ścieków)………………………………………….. 

Pojemność zbiornika……………………………………………………………….. 

Częstotliwość wykonania usługi (opróżniania zbiornika)……………………….. 

Rodzaj prowadzonej działalności ( w przypadku firm)………………………………………........................ 

 

 

 
 

■Cienin Zaborny-Parcele 95 ■ 62-400 Słupca ■NIP: 667-16 56-943 ■ REGON: 311563640 

■Telefon: 63 277- 25-52 ■Faks: 63 277 25 52 w. 1 ■ Telefon komórkowy: 665-665-870 

■ e-mail: biuro@gzwikslupca.pl ■ www.gzwikslupca.pl■ BDO: 000095382

mailto:biuro@gzwikslupca.pl
http://www.gzwikslupca.pl/


OŚWIADCZENIE OKREŚLAJĄCE TYTUŁ PRAWNY DO 

NIERUCHOMOŚCI: 
 

Oświadczam, że jestem*: właścicielem / współwłaścicielem- udział ................... / dzierżawcą/ 

użytkownikiem nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym/ najemcą 

nieruchomości wskazanej we wniosku. 

 
Dokumentem potwierdzającym powyższy tytuł prawny do nieruchomości jest: 

- akt notarialny numer …………………z dnia .............................. , 

- księga wieczysta numer................................................................. , 

- umowa najmu/ dzierżawy (załączyć kserokopie) 

 

DEKLAROWANY TERMIN OBOWIĄZYWANIA UMOWY 

□ nieokreślony 

□ określony od dnia……………………….do dnia……………………………………. 

 

 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE E-FAKTUR 

Niniejszym akceptujemy wystawianie i przysłanie przez Dostawcę faktur VAT w formie 

elektronicznej, zgodnie z art. 106n Ustawy z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towarów i 

usług . 

Dostawca zobowiązuje się do przesyłania faktur w formie elektronicznej na następujący adres e- 

mail : 

…………………………………. od dnia ..............................z adresu: faktury@gzwikslupca.pl 

Załączniki: 

□ REGON 

□ NIP 

□ KRS 

□ zgody współwłaścicieli 

□ pełnomocnictwo 

□ dokument potwierdzający prawo własności (do wglądu) 

 
Świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej ze składania fałszywych zeznań oświadczam, że 
dane zawarte wniosku są zgodne z prawdą. 

 

Odpowiedzialność karna za składanie fałszywych zeznań: „Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w 
postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja 
prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. (art. 233 §1 kodeksu karnego) „ 
Przepisy § 1 stosuje się odpowiednio do osoby, która składa fałszywe oświadczenie, jeżeli przepis ustawy przewiduje 
możliwość odebrania oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej (art. 233 §6 kodeksu karnego). 

 
 

 

………………………………….. 
czytelny podpis Wnioskodawcy 

 

 

*- właściwe podkreślić 

**- właściwe zaznaczyć 

sprawdzono kompletność dokumentów 
i poprawność wypełnienia wniosku 

 
 

........................................................... 
(data i podpis osoby przyjmującej wniosek) 

mailto:faktury@gorazdze.pl
mailto:faktury@gzwikslupca.pl


KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH (RODO) 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informujemy, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest GMINNY ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI 
reprezentowany przez Kierownika z siedzibą w m. Cienin Zaborny Parcele 95 (dalej: Zakład lub Administrator), 
62-400 Słupca, NIP 6671656943, REGON 311563640. 

2. Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem 
adresu e-mail: iod@itgov.pl , adres korespondencyjny Cienin Zaborny Parcele 95, 62-400 Słupca, nr tel. 63 277 25 
52 

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

• zawarcia umowy i jej realizacji, 

• zapewnienia realizacji świadczonych usług, 

• należytego wypełnienia zadań wynikających z Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków oraz wynikających z pozostałych obowiązujących przepisów prawa, 

• wystawienia i przechowywania faktur VAT oraz realizacji obowiązków księgowo-rachunkowych, 

• odpłatnego przejmowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, 

• ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, 

• zapewnienia komunikacji, 

• obsługi zgłoszeń, awarii i reklamacji, 

• w celach analitycznych i statystycznych. 

4. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (gdy przetwarzanie 
jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na 
żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy), art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (gdy przetwarzanie jest 
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze). 

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest ono warunkiem realizacji celów wskazanych w pkt 3, 
takich jak: zawarcie i realizacja umowy oraz świadczenie usług, zapewnienie komunikacji, obsługi zgłoszeń, awarii, 
reklamacji. 

6. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez czas: trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu; 
wykonywania obowiązków prawnych przez Zakład; w którym przepisy nakazują Zakładowi przechowywać dane; w 
którym Zakład może ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa 
oraz ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń i wierzytelności przez Zakład. 

7. Państwa dane osobowe będą przekazywane wyłącznie osobom upoważnionym przez Zakład. tj. pracownikom i 
współpracownikom Zakład, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki oraz mogą 
zostać przekazane innym podmiotom, którym na podstawie umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych 
takim jak: dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Zakład, podmiotom prowadzącym działalność pocztową 
lub kurierską, podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze), ubezpieczycielom, 
kancelariom prawnym lub instytucjom upoważnionym z mocy prawa do otrzymania przedmiotowych danych. 

8. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, o ile przepis szczególny 
nie stanowi inaczej. 

9. Na czynności Administratora związane z przetwarzaniem danych osobowych można wnieść skargę do Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

10. Udostępnione przez Państwa dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie 
będą podlegały profilowaniu. Zakład nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej. 

 
 

Zapoznałem się z powyższymi informacjami i akceptuje je.  

 
…………………………………… 

czytelny podpis Wnioskodawcy 

mailto:iod@itgov.pl


Zasady wystawiania faktur w formie elektronicznej 
przez Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w m. Cienin Zaborny 

Parcele 95, 62-400 Słupca 

 

Niniejsze zasady zostały przygotowane w celu ujednolicenia wystawiania faktur w formie elektronicznej 

przez Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w m. Cienin Zaborny Parcele 95, 62-400 Słupca 

 
 

1. Podstawą prawną wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej jest Ustawa z dnia 11 marca 

2004r, o podatku od towarów i usług. 

2.  E-faktura- to faktura w formie elektronicznej wystawiona i otrzymywana w dowolnym formacie 

elektronicznym. 

3. E-faktury mogą być przesyłane zgodnie z art.106m ustawy z dnia 11 marca 2004r. pod warunkiem: 

a) uprzedniej akceptacji tego sposobu przesyłania faktur przez Nabywcę 

b) zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności treści faktury 

c) odpowiedniego ich przechowywania. 

4. Zgodnie z ustawy o VAT stosowanie faktur elektronicznych wymaga akceptacji Odbiorcy faktury. 

5. Dostawca oświadcza, że adresem właściwym do przesyłania powiadomienia o wystawionej fakturze 

jest adres e-mail: faktury@gzwikslupca.pl 

6. Dostarczanie faktur drogą elektroniczną od Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, następuje 

po otrzymaniu od Nabywcy oświadczenia. 

7. Oświadczenie o akceptacji faktur elektronicznych może być złożone w formie pisemnej na adres 

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji Cienin Zaborny Parcele 95, 62-400 Słupca lub w wersji 

elektronicznej adres e-mail: faktury@gzwikslupca.pl . Na powyższe adresy należy także przesyłać 

informacje o zmianie adresu e-mail, na który będą przesyłane faktury w formie elektronicznej, bądź 

wycofanie akceptacji na przesyłanie faktur w formie elektronicznej. 

8. Odbiorca traci prawo do przesyłania wystawionych faktur w formie elektronicznej od dnia 

następującego po doręczeniu oświadczenia o wycofaniu akceptacji na wystawianie i przesyłanie faktur 

w formie elektronicznej. Od tego momentu wystawione faktury powinny być wysyłane pocztą w formie 

papierowej. 

9. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu e-mail, wszelka korespondencja kierowana na 

dotychczas obowiązujący e-mail jest uważana za prawidłowo dostarczoną i wywołuje wszelkie skutki 

prawne. 

10. Potwierdzeniem z otrzymania korekty do faktury wystawionej przez Dostawcę w formie 

elektronicznej, będzie potwierdzenie otrzymania wiadomości elektronicznej za pomocą komunikatu 

wysłanego z adresu e-mail, na który przesłano korektę do faktury. 

 

Zapoznałem się z powyższymi informacjami i akceptuje je.  

 
…………………………………… 

czytelny podpis Wnioskodawcy 
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