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…………………………………………………………     ……………………………… 
(imię i nazwisko/firma)          (miejscowość i data) 

……………………………………………………….. 

(adres zameldowania/siedziba) 

 

……………………………………………………….. 

………………………………………………………..               Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych 

(adres do korespondencji) 

 

………………………………………………………..             „USKOM” sp. z o.o. 

………………………………………………………..             ul. Elektryczna 9, 67-120 Kożuchów  

       
………………………………………………………..    

(telefon: komórkowy, stacjonarny) 

Odbiór: osobisty/ pocztą* 

 

WNIOSEK O WYDANIE ZAPEWNIENIA DOSTAWY WODY/ODBIORU ŚCIEKÓW 

Zwracam się z prośbą o wydanie zapewnienia dostawy wody i odbioru ścieków sanitarnych przez  PUK USKOM Sp. z o.o. 

dla nieruchomości zlokalizowanej  w miejscowości: ……………………………………………….. przy ulicy 

………………………………………..…………nr …………………………………działka geodezyjna nr ……………………………………. 

Oświadczam, że jestem właścicielem/ współwłaścicielem/ najemcą/ dzierżawcą/ użytkownikiem wieczystym/ 

leasingobiorcą/ …………………………….*) wyżej wymienionej nieruchomości. 

Powyższe jest potrzebne do uzyskania decyzji o warunkach zabudowy w związku z planowanym przedsięwzięciem 

inwestycyjnym polegającym na : 

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

(krótki opis przedsięwzięcia budowlanego) 

 

 

Podpis wnioskującego 

………………………………………………… 

Załączniki: 

1. Kopia aktualnej zasadniczej mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali min. 1:500, określającej usytuowanie względem istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz innych obiektów i 

urządzeń uzbrojenia terenu. Mapę zakupić w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Nowej Soli 

 

 

Uwagi:  
*WNIOSEK PROSZĘ WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI 
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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. 

mailto:iod@uskom.eu
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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. 
 
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 
 

 

 


