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_____________________________, dnia  _____________ 

 
 
 
________________________________________________________ 
(nazwa firmy / nazwisko i imię) 
 

________________________________________________________ 
(adres zamieszkania / siedziba) 
 

________________________________________________________ 
(adres korespondencyjny) 
 

________________________________________________________   
(telefon kontaktowy / e-mail) 
 

________________________________________________________ 
(NIP / PESEL) 

 
Na podstawie art. 6 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków wnoszę do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Komorniki  sp. z 
o.o., z siedzibą przy ul. Zakładowej 1, 62-052 Komorniki, o zawarcie umowy na*:  
 

   dostarczanie wody 

 

   odprowadzanie ścieków 

do nieruchomości mieszczącej się przy:  
 

_______________________________________________________________________________ ,      
(adres nieruchomości) 

 
do której posiadam aktualny tytuł prawny, tj. ______________________________________________________ . 
 
Wodomierz numer seryjny: _____________________________, stan wodomierza:________________________ 

 
Wodomierz numer seryjny: _____________________________, stan wodomierza:________________________ 

 
 
 

**Dane dla potrzeb realizacji umowy odpłatnego przekazania podłączenia do sieci: 
 

Imię i nazwisko: __________________________________________________________________ 

Adres (zgodny z danymi w banku): _________________________________________________ 

Nazwa Banku: ___________________________________________________________________ 

Numer konta bankowego: _________________________________________________________ 
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Przyjmuję do wiadomości, że zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku 
o ochronie danych osobowych Administratorem moich danych osobowych zawartych we 
wniosku jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Komorniki spółka z o.o. z siedzibą w 
Komornikach ul. Zakładowa 1. Dane są zbierane i przetwarzane w celu realizacji umowy 
wynikającej z przedmiotowego wniosku. Potwierdzam, że zostałem/-am poinformowany/-a 
o prawie dostępu do treści tych danych oraz ich poprawiania. 
 

Podpis: 
 

____________________________________ 
 

 
Załączniki: 

 tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, 

 pełnomocnictwo udzielone przez właściciela nieruchomości osobie przystępującej do podpisania 
umowy 

 zaświadczenie o nadaniu numeru ewidencyjnego działce gruntowej, 

 protokół zdawczo – odbiorczy stanu wodomierza, 

 dokumenty rejestracyjne przedsiębiorstwa / dowód osobisty 

 **faktura zakupu kształtek do podłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej i 
wykonania usługi ich montażu wystawiona imiennie na Inwestora.  

 


