
 
 

 

 
.....................................                                                  ……………………   dnia  …………….. 2020 r.                  
(nr klienta – wypełnia pracownik)                                                                                       miejscowość    
  

 
 

Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę  
i/lub odprowadzanie ścieków: 

 
 
 

   dostarczanie wody 
   odprowadzanie ścieków bytowych / przemysłowych* 
   dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków bytowych / 

przemysłowych* 
 

 
Dane nieruchomości:  

adres poboru wody i/lub  
odprowadzania ścieków* 
 

 

numer działki  

nazwa lub rodzaj obiektu    plac budowy 
   dom jednorodzinny 
   lokal w budynku wielorodzinnym 
   budynek wielorodzinny 
   gospodarstwo rolne 
   domek rekreacyjny 
   obiekt handlowy 
   zakład produkcyjny 
   zakład usługowy 
   inny ……………………………………… 

Dane wnioskodawcy:  

Imię i nazwisko/nazwa firmy*  

Adres zamieszkania / siedziby*  

Adres korespondencyjny 
(wypełnić w przypadku gdy adres jest inny niż wyżej)  

PESEL/NIP/REGON/KRS*  

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. 

Bytkowo, ul. Topolowa 6  

62 – 090 Rokietnica  

  tel. 61 81 45 743,  fax 61 81 45 838  

www: puk.com.pl  e-mail: info@puk.com.pl  

 NIP: 777-17-96-271  KRS 0000041520  

 



Numer telefonu   

e - mail  

Ilość osób korzystających z przyłącza 
wodociągowego i/lub kanalizacyjnego 

 

Planowane zużycie wody na 1 miesiąc 
(gospodarstwa domowe: ilość osób korzystających * 3 m3) 

 

Oświadczam, że jestem/ 
Oświadczamy, że jesteśmy*: 

   właścicielem/właścicielami* posesji 
   współwłaścicielem – udział ………….% 
   zarządca 
   wynajmujący/dzierżawca 
   inne…………………………..... 

Imię, nazwisko i PESEL osoby 
upoważnionej do uzyskania informacji 
dotyczącej przedmiotowej nieruchomości  

 

  

*) niepotrzebne skreślić 

 

 

 

WYRAŻAM ZGODĘ NA OTRZYMYWANIE FAKTUR I INFORMACJI O MOŻLIWYCH PRZERWACH W 
DOSTAWIE WODY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ DROGĄ E –MAIL I SMS 

                                
 

 
 
 

Na podstawie art. 6 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków wnoszę o zawarcie umowy. Przyjmuję do wiadomości, iż moje dane osobowe będą 
przetwarzane przez „Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Bytkowie Sp. z o.o. ul. Topolowa 6’’ 
jedynie w celu realizacji umowy o dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków. 
 
 

Dla ustalenia celu na jaki jest zużywana woda na posesji (adres poboru wody z wniosku), prosimy o 
uzupełnienie poniższej tabeli. Dla jednego adresu poboru wody należy wskazać jeden cel zużycia wody 
poprzez zaznaczenie znaku „X” w 3 kolumnie poniższej tabeli. 
 
 
 

Lp. Cel zużycia wody x 

1. 

Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi lub do 
celów rolniczych na potrzeby zaopatrzenia w wodę 
ludzi i zwierząt gospodarskich 

 

2. 

Woda przeznaczona do celów produkcji napojów 
i artykułów spożywczych, produkcji podstawowych 
substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych 
wyrobów farmaceutycznych 

 

3. 
Woda przeznaczona do pozostałych celów 
(w tym na cele budowlane) 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

   TAK      /        NIE 



 
 

Wnioskodawca oświadcza, że : 
1. Podane wyżej dane są zgodne ze stanem faktycznym na dzień złożenia wniosku. 
2. Wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych przez spółkę Przedsiębiorstwo 

Usług Komunalnych Sp.  z  o.o. na potrzeby realizacji niniejszego wniosku. 
 

Wymagane załączniki: 
 

1. Kserokopia tytułu prawnego do korzystania z nieruchomości (KW lub akt notarialny, umowa 
darowizny, postanowienie w sprawie nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia, umowa 
najmu, inne*) 

2. Pełnomocnictwo udzielone przez właściciela nieruchomości osobie przystępującej do podpisania 
umowy* 

3. Kserokopia decyzji właściwego organu administracyjnego o nadaniu lub zmianie adresu 
nieruchomości* (o ile adres nieruchomości nie został wyraźnie wskazany w dokumencie 
potwierdzającym własność) 

4. Protokół zdawczo-odbiorczy stanu wodomierza* (tylko przy przepisaniu umowy na nowego nabywcę) 
5. Dokumenty rejestracyjne przedsiębiorstwa* NIP/REGON 
6. Dowód osobisty (do wglądu) 
7. Inne .................................................................. 

 

        *) niepotrzebne skreślić 
 
 
 

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

                                                                                                                         Podpis wnioskodawcy/wnioskodawców 

 

Informacja o przepisach dotyczących ochrony danych osobowych 
Informacja  

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) - (dalej: 

Rozporządzenie), zgodnie z art. 13 informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. 
z siedzibą w Bytkowie przy ul. Topolowej  

2. Spółka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych z którym można uzyskać kontakt pod adresem          
e-mail:  iod@puk.com.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu  świadczenia usług realizowanych przez Spółkę 
tj. m.in. dostawa wody / odbiór ścieków / realizacja montażu przyłączy, wodomierzy / 
projektowanie przyłączy i sieci / usługi związane z utrzymaniem czystości i konserwacją zieleni / 
dostawa pojemników na odpady - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o 
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 
danych osobowych na podstawie przepisów prawa, podmioty, które przetwarzają Pani/ Pana dane 
osobowe w imieniu Spółki na podstawie zawartej ze Spółką umowy powierzenia przetwarzania 
danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające), dostawcy usług wspierających działania Spółki 
oraz organy administracji publicznej (jeżeli wynika to z przepisu prawa, decyzji administracyjnej lub 
orzeczenia sądowego). 

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodnie z przepisami prawa. 
6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do 

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

7. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować 
odmową realizacji usługi 

8. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i 
organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, 
przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, 
zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. 

 

mailto:iod@puk.com.pl

