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

Przedsiębiorstwo Usług
Komunalnych spółka z o.o.
ul. Szczecińska 5; 74 - 100
Gryfino tel./fax 91 416 30 51
email: sekretaiat@pukgryfino.pl

Data przyjęcia wniosku

Gryfino, dn. .………..………………………
WNIOSKODAWCA:
Imię i Nazwisko/ Nazwa firmy……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adres zamieszkania/siedziby…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adres do korespondencji………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Tel. Kontaktowy** …………………………………………… E-mail **……………………………………………………………………………………………
PESEL ………………………………………………………………… NIP*** ……………………………………………………………………………………………
REGON*** ………………………………………………………… KRS***……………………………………………………………………………………………...
Występuję o zawarcie umowy:
1. Typ umowy:
□ na dostawę wody;
□ na odprowadzanie i oczyszczanie ścieków bytowych;
□ na odprowadzanie i oczyszczanie ścieków przemysłowych
2. Podmiot:
□ osoba fizyczna □ osoba prawna □ osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą □ instytucja
3. Dane adresowe nieruchomości:
Miejscowość: ……………………………………………………. Ulica: …….……………………………………………..…………
nr domu/lokalu/działki …………………………………
Nr księgi wieczystej: …………………………………...
Ilość osób zamieszkujących/korzystających* z usług w podłączonym budynku/lokalu* ……………………..
I.

Oświadczam, że posiadam:

1. Tytuł prawny do nieruchomości:
□ własność; □ współwłasność; □ dzierżawa; □ najem; □ zarząd; □ użytkowanie zapisane w akcie notarialnym;
□ inne …………………………………………………………………………………………………………………………………..

2. Korzystam z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym:
□ postępowanie spadkowe w toku

□ inne …………………………………………………………………………………………

II. Cel na jaki przeznaczona jest woda:
□ budowa obiektu budowlanego;
□ socjalno-bytowe;
□ inne wskazane w Ustawie Prawo wodne ……………………………………………………………….…………………………….
III. Złożenie wniosku o zawarcie umowy związane jest:
□ ze zmianą właściciela nieruchomości:
Dane dotychczasowego Odbiorcy Usług:
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
(Imię i Nazwisko / Nazwa)

Stan wodomierza: głównego ……………………………… m3 podlicznika ………………………………… m3
□ ze zmianą danych Odbiorcy usług
□ z pierwszym przyłączeniem do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej

Załączniki do wniosku:

1. Załączniki do wniosku dotyczące osób prawnych, osób fizycznych prowadzących działalność lub instytucji:
□ zaświadczenie nadania NIP
□ zaświadczenie nadania REGON
□ zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
□ aktualna kopia odpisu z KRS
2. Pozostałe:
□ pełnomocnictwo dla osób reprezentujących
□ inne …………………………………………………………………………………………………………………….……………..
IV. Dokumenty do wglądu potwierdzające tytuł do korzystania z podłączonej nieruchomości:
□ bieżąca decyzja podatkowa
□ kserokopia aktu własności
□ umowa najmu / dzierżawy*
□ inny dokument potwierdzający stan prawny nieruchomości: ..…………………………………………………………..……………
V. Potwierdzenie tytułu prawnego do nieruchomości (wypełnia pracownik PUK sp. z o.o. w Gryfinie):
Potwierdzam stan prawny opisany w pkt I na podstawie dokumentu wskazanego w pkt. V.
……………….
Podpis

VI. Klauzula Informacyjna:
PUK sp. z o.o. w Gryfinie informuje, że w przypadku odmowy zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie
ścieków zgodnie z art. 27e ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków wnioskodawcy przysługuje prawo do złożenia wniosku o rozstrzygnięcie sporu do Dyrektora
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Szczecinie; ul. Tama
Pomorzańska 13a; 70-030 Szczecin.
Oświadczenie
1) Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującym na terenie
Gminy Gryfino.
2) Wyrażam / nie wyrażam* zgody na otrzymywanie informacji dla celów realizacji przedmiotowej umowy od PUK Sp. z o.o. w
Gryfinie poprzez powiadomienia na wskazany we wniosku adres e-mail i/lub nr tel. kontaktowego*

….………………………………
(Data i czytelny podpis Wnioskodawcy)
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję,
iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. z siedzibą w Gryfinie,
ul. Szczecińska 5;
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@pukgryfino.pl, tel. 91 402 39 45;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
a) w celu wykonania umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
b) do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tj.: podania danych osobowych w związku z czynnościami procesowymi dotyczącymi roszczeń związanych
z zawartą umową,
c) do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią – na podstawie art. 6
ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tj.: dochodzenia roszczeń związanych z zawartą
umową;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji umowy oraz dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową;
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
7) ma Pani/Pan prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach,
kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu;
8) ma Pani/Pan prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Pani/Pana danych osobowych, w
ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Można przesłać te dane innemu
administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Pani/Pana dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie
jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Pani/Panu tylko co do tych danych, które przetwarzamy na
podstawie umowy z Panią/Panem lub na podstawie Pani/Pana zgody;
9) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
10) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.

_________________________________________
(data i czytelny podpis Wnioskodawcy – osoby fizycznej)
* niepotrzebne skreślić
** dane nieobowiązkowe w przypadku osób fizycznych
*** dane obowiązkowe w przypadku firm i osób prowadzących działalność gospodarczą w przyłączanej nieruchomości

