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WNIOSEK O PRZYŁĄCZENIE NIERUCHMOŚCI  
DO  SIECI WODOCIĄGOWEJ I/LUB KANALIZACYJNEJ 

 
  .………………………. 

(data wpływu/nr kancelaryjny) 

 

Adresat: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „USKOM” Sp. z o.o., ul. Elektryczna 9, 67-120 Kożuchów 

Wniosek o przyłączenie nieruchomości do sieci  □ wodociągowej*           □ kanalizacji sanitarnej* 
oraz o opracowanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej 
□ aktualizacja warunków technicznych nr  ………………………………………………………………… 

 

DANE WNIOSKODAWCY 
1. Imię i nazwisko/ nazwa pełna firmy 

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

 

2. Adres do korespondencji/telefon kontaktowy 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

DANE NIERUCHOMOŚCI, KTÓREJ DOTYCZY WNIOSEK 
3. Rodzaj istniejącej/projektowanej zabudowy*            

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

4. Adres /lokalizacja istniejącego*/projektowanego*obiektu budowlanego 
 
a) miejscowość      ………………………………………………..…      b) nr działki    ……………………………… 
b) obręb                  ………………………………………………….. 

 

5. Maksymalny dobowe zaopatrzenie wody      
Qd max = ………………..m3/mc lub ………… m3/d 

6. Wymagane ciśnienie wody w miejscu przyłączenia   
P = ……………………..[MPa] 
 

7. Maksymalny dobowy przepływ odprowadzanych 
ścieków  Qd max = ……………..m3/mc lub ………… m3/d 
 

8. Rodzaje ścieków (należy zaznaczyć właściwy kwadrat) 
□ ścieki bytowe 
□ ścieki przemysłowe 

9. Planowany termin: 

• Poboru wody     od               ……………… 

• dostarczania ścieków od     ………………. 

10. Nieruchomość posiada własne ujęcie wody: 
□ Tak 
□ Nie 
 

11. Do zlecenia dołączam: 
□ aktualną mapę sytuacyjno- wysokościową określającą usytuowanie nieruchomości 
□ odpis z właściwego rejestru (w przypadku przedsiębiorców*) 
□ parametry dostarczanych ścieków (w przypadku dostawców ścieków przemysłowych *), 
□ oświadczenie o tytule prawnym nieruchomości, której dotyczy wniosek (nieobowiązkowe*) 
□ pełnomocnictwo (w przypadku ustanowienia pełnomocnika*) 

 
ADRES PRZEKAZANIA WARUNKÓW 

□ Proszę o przesłanie wersji papierowej warunków na adres wnioskodawcy 
□ Proszę o przesłanie wersji papierowej warunków na adres pełnomocnika 
□ Odbiór osobisty 

 

OŚWIADCZENIE INWESTORA 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku w celu podjęcia działań niezbędnych do 
przyłączenia mojej nieruchomości do sieci, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000) oraz zgodnie  z 
klauzula informacyjną załączoną do niniejszego wniosku. 
 
Dnia …………………………………………………………….       Podpis ……………………………………………………………… 



 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „USKOM” sp. z o.o.  
ul. Elektryczna 9, 67 – 120 Kożuchów  
tel. 68/355-22-08 www.uskom.eu  

 

 

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE VIII WYDZIAŁ KRS 0000096178 KAPITAŁ ZAKŁADOWY 38 072 900,00 zł 
NIP 925-000-33-46 REGON 970397667 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik do wniosku  
 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
do przetwarzania danych osobowych 

 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że: 
 
Administratorem Pana/i Danych jest: 
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „USKOM” Sp. z o.o. z siedzibą w Kożuchowie, ul. Elektryczna 9, wpisanym  do  Rejestru  
Przedsiębiorców  przez  Sąd Rejonowy w Zielonej Górze pod numerem   KRS: 0000096178, NIP: 925-00-03-346, REGON: 
970397667. 
 
Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych oraz udostępnia jego dane kontaktowe:  
e-mail: iod@uskom.eu 

 
Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:  
Przyłączenia nieruchomości do sieci celem realizacji usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych 
„USKOM” Sp. z o.o tj. zobowiązań wynikających z umów na dostawę wody i odbiór ścieków oraz innych usług realizowanych 
przez PUK „USKOM” Sp. z o.o., na rzecz klientów. 
 
Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:  
Dane osobowe pozyskane w toku dotychczasowej współpracy lub pozyskane od Państwa dobrowolnie w trakcie nawiązywania 
współpracy, będą przetwarzane na podstawie Pana/Pani zgody w celach związanych z komunikacją pomiędzy Panem/Panią, 
a administratorem danych i realizacją usług świadczonych przez PUK „USKOM” Sp. z o.o. 
 
Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów:  
W razie koniczności dane mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z administratorem przy realizacji celu dla 
którego zostały udostępnione oraz uprawnionym organom. 
 
Okres przechowywania danych:  
Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji usług związanych z dostawą wody pitnej i odbiorem 
ścieków oraz komunikacji pomiędzy Panem/Panią, a administratorem danych. 
 
Ma Pani/Pan prawo do:  

1. dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania, 
2. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych, 
3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 
4. przenoszenia danych,  
5. cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych, 
6. wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
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Dane kontaktowe:  
Z administratorem danych można kontaktować się: 

1. pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres podany powyżej. 
2. za pomocą poczty elektronicznej na adres: sekretariat@uskom.eu 

 

 


