
…………………………………..    ………………………………………….. 
        miejscowość i data 
 
………………………………….. 
imię i nazwisko lub nazwa zakładu 
 
…………………………………. 
adres 
 
…………………………………. 
nr telefonu 
 
 
NIP/ PESEL 
 
…………………………………………. 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „PEKO” Sp. z o.o. 
Ul. Chrzanowskiego 44 

81-198 Kosakowo 
 

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

Proszę o zawarcie umowy na dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków* do/z   

nieruchomość: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, nieruchomość gruntowa*, inny obiekt: 

……………..………………………………………..………….. położonej na działce nr …………………….  

przy ul. …………………………………………. w  ……………………………… . 

Numer wodomierza: ………………………………………. 

Woda będzie wykorzystywana na cele (np. gospodarstwa domowego) ……………………………………… . 

 

Oświadczam, że jestem uprawniony/a do korzystania z wyżej wymienionej nieruchomości. 
Oświadczam, że zapoznałem/am się z Klauzulą informacyjną administratora danych osobowych. 
 
 
 

……….……………………..… 
czytelny podpis wnioskodawcy 

 
Załączniki: 

1. Tytuł prawny nieruchomości, lokalu -  (np. akt notarialny, umowa najmu). 
2. Protokół odbioru przyłącza wodociągowego, kanalizacyjnego lub protokół zdawczo – odbiorczy wodomierza. 
3. Zaświadczenie o NIP(**) 
4. Zaświadczenie o REGON(**) 

 
Uwagi: 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
* niewłaściwe skreślić 
** dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą 
 
 
 
 
 
 



Klauzula informacyjna administratora danych osobowych. 
 
Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „PEKO” Sp. z o.o. (zwane dalej Spółką) z siedziba w Kosakowie 
(81-198) przy ul. Chrzanowskiego 44.                                            
 
Pani/Pan może kontaktować się listownie na adres Spółki, mailowo na adres biuro@pukpeko.pl, telefonicznie pod numerem 58 625 47 47                          
lub z powołanym przez nas inspektorem ochrony danych iod@pukpeko.pl. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania usługi. 
 
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest prawny obowiązek ciążący na Spółce wynikający z art. 6, ust. 1 ustawy                       
z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. 
 
Dane osobowe Spółka może przekazywać: 

 osobom upoważnionym przez Spółkę – pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonać swoje 
obowiązki.  

 innym odbiorcom – np. kurierom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym, dostawcom systemów IT (w celu 
utrzymania ciągłości oraz poprawności działania systemów), organom administracji publicznej, które mogą żądać przekazania danych 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Spółka będzie przetwarzać dane osobowe wyłącznie przez okres wskazany w przepisach prawa albo dopóki będą one niezbędne do realizacji 
celu przetwarzania. 
 
Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo 
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 
 
Jeżeli uważa Pani/Pan, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, mogą Państwo wnieść skargę do właściwego organu 
nadzorczego. 
 
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 
 


