NUMER WNIOSKU:

Miękinia, dnia……...……………..…..

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O ZAPATRZENIE W WODĘ LUB/I
ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW (UMOWA DOCELOWA - DEWELOPER)
Wnioskodawca:
Imię i Nazwisko/Nazwa:………………………..……………………………………………………………………………….………………………
Adres do korespondencji: ……………….……………………………..……………………………………..........................................
Nr telefonu kontaktowego:………………………………….…… Adres e-mail:……………………………………………………………
Wnoszę o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę lub/i odprowadzenie ścieków do nieruchomości
/działki*) położonej w miejscowości ………………..……………...............................................................................
przy ulicy……………………………………………………………………………… ..nr domu…………………..nr lokalu…………………………
Nabywca lokalu:
Imię i Nazwisko:………………………..……………………………………………………………………………….…………………………..………….
Adres do korespondencji: ……………….……………………………..……………………………………...............................................
Nr telefonu kontaktowego:………………………………….…….Adres e-mail:…………………………………………………...……………
Oświadczam, że ja niżej podpisany/a…………………………………………………………………..…………………………………………….
władam w/w nieruchomością na podstawie …………………………………….……………………………………………………………...
(określić tytuł prawny lub władanie nieruchomością)
Oświadczam, że ja niżej podpisany/a………………………………………………………………………………………………….
że będę zużywał wodę dostarczaną przez ZUK Sp. z o.o. w Miękini na następujące cele:
a) zaopatrzenie w wodę ludności w ilości ……….m3 miesięcznie,
b) inne…………………………………………………………………………………………w ilości ………….m3 miesięcznie.
(określić zgodnie z katalogiem z prawa wodnego)
Z powyższego przyłącza będzie korzystać …………….osób/osoby.
Proponowany termin rozpoczęcia poboru wody/odprowadzenia ścieków*)………………………………………..
Wnioskodawca oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych zawartych w
niniejszym wniosku w celu pojęcia działań niezbędnych do zawarcia wnioskowanej umowy , zgodnie z
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 z dnia 26 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z
dnia 10 maja 2018 roku o chronię danych osobowych (Dz.U.2018 poz.1000) oraz zgodnie z klauzulą
informacyjną załączoną do niniejszego wniosku.

.....................................................................................

czytelny podpis Wnioskodawcy
*odpowiednie zaznaczyć
Uwaga:
1. Wniosek należy wypełnić czytelnie.
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KLAUZULA INFORMACYJNA DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o., ul. Willowa 18, 55-330 Miękinia
tel: 071-3178-166
E-mail: bok@miekinia-zuk.pl
NIP: 913-128-99-68
REGON: 930926335
Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych – e-mail: iod@miekinia-zuk.pl
Dane są przetwarzane w celu realizacji usług ciągłych, w tym zaopatrywania w wodę i odprowadzenia ścieków.
Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż na podstawie przepisów prawa.
Dane nie będą przekazywane do Państw trzecich.
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat od zakończenia umowy.
Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie umowy.
Jednocześnie posiadają Państwo możliwość dostępu i aktualizacji podanych danych.
Przysługuje Państwu prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zrealizowania celu. W ramach realizowanego przetwarzania nie
występuje profilowanie.

WYPEŁNIA ZUK Sp. z o.o. w Miękini
1. Opinia techniczna wydana przez pracownika Działu Technicznego ZUK Sp. z o.o. w Miękini w
przypadku braku protokołu odbioru przyłącza wod-kan.
:………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

.............................................................................

pieczęć i podpis
2. Decyzja……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………..……………………………………………………………………………
………………………………………………………………..………………………………………………………………………………
……………………………………………………………..…………………………………………………………………………………
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