
 

                                             

....................................................................................................(nr odbiorcy) 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.                  

ul. Piotrkowska 39, 62-610 Sompolno                         

tel. 63 27 14 241 / fax: 63 27 14 165    

 

 

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY DLA NOWO WYBUDOWANYCH 
PRZYŁĄCZY: 

- dostarczanie wody* 

- odprowadzanie ścieków bytowych/ przemysłowych* 

- wodomierz ogrodowy* 

 

 

 

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

(imię i nazwisko (firma)                                                                                                                                      

 

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

(adres zamieszkania (siedziba) 

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

(adres korespondencyjny - wypełnić w przypadku innym niż miejsce zamieszkania) 

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

dotyczy nieruchomości (adres poboru wody i/lub odprowadzania ścieków*) 

Granica odpowiedzialności za niezawodne działanie przyłącza (wynika z własności przyłącza) - ..................................................................................................................... 

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

Pod w/w adresem poboru wody lub/i odprowadzania ścieków jest prowadzona działalność gospodarcza: TAK / NIE * 

 

PESEL .............................................................. Wypełnić w przypadku firm: REGON ..............................................................  

NIP ....................................................................  KRS ..............................................  

 

tytuł prawny do korzystania z nieruchomości -  ............................................................................................................................. ........................................................... 

adres email - ......................................................................................................................................................................................., e-faktura TAK /NIE *, 

Termin rozpoczęcia poboru wody ................................................. wodomierz numer ...................................................................  

stan wodomierza.............................., średnica wodomierza ..................Termin rozpoczęcia odprowadzania ścieków........................ ** 
 

 

Osobą upoważnioną do uzyskania informacji dotyczącej przedmiotowej nieruchomości poza Wnioskodawcą jest: 

 

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

Na podstawie art. 6 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wnoszę o zawarcie umowy. 

Zgodnie z art.24 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity: Dz.U. z 2014r., poz. 1182 ze zm.) informujemy , iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych 

zawartych we wniosku jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.. ul. Piotrkowska 39, 62-610 Sompolno. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy wynikającej z 

przedmiotowego wniosku. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści tych danych oraz ich poprawiania. Regulamin otrzymywania faktur w formie elektronicznej dostępny jest na www.puksompolno.pl 

Oświadczam, iż zapoznałem/am się z Ogólnymi Warunkami Świadczenia Usług dołączonymi do wniosku. 

Załączniki:* 

1. tytuł prawny do korzystania z nieruchomości 

2. dokumenty rejestracyjne przedsiębiorstwa 

3. inne ..........................................................................  

Sompolno , dnia ...............................  

Podpis wnioskodawcy 

nr tel. kontaktowego ............................................................  

*      nie potrzebne skreslić 

**    wypełnić, jeśli termin jest inny niż termin rozpoczęcia poboru wody 

 

http://www.aquanet.pl/
http://www.aquanet.pl/
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