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

……………………………………
(miejscowość, data)

……………………………………………………...
………………………………………………………
(nazwa Wnioskującego, adres, tel.)

Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii
Komunalnej w Łukowie sp. z o.o.
ul. Partyzantów 6 b, 21-400 Łuków
WNIOSEK
o przyłączenie nieruchomości do sieci
1. Proszę o wydanie zezwolenia:
- 1) na wykonanie przyłącza wodociągowego oraz na jego przyłączenie do sieci wodociągowej zgodnie z
warunkami przyłączenia nr ............................................ z dnia .............................. 2)
- 1) na wykonanie przyłącza kanalizacyjnego oraz na jego przyłączenie do sieci kanalizacyjnej zgodnie z
warunkami przyłączenia nr ............................................ z dnia .............................. 2)
do nieruchomości
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
(wpisać nazwę/adres nieruchomości z numerem ewidencyjnym działki)
2. Oświadczam, że z nieruchomości będą odprowadzane ścieki 3):
-

-

z budynku mieszkalnego, powstałe w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania
gospodarstwa domowego *),
z budynku zamieszkania zbiorowego (bloku), powstałe w wyniku ludzkiego metabolizmu lub
funkcjonowania gospodarstw domowych *),
z budynku użyteczności publicznej (np. szkoła, przedszkole, budynek urzędu, apteka, sklep, basen
publiczny itp.), powstałe w wyniku ludzkiego metabolizmu lub ścieki o zbliżonym składzie*)
z zakładu handlowego, przemysłowego, składowego, transportowego, usługowego *), to znaczy
…………………………………………. (określić ściślej przedmiot działalności, np. sklep spożywczy,
produkcja odzieży, transport towarowy, usługi budowlane itp.),
z zakładu handlowego, przemysłowego, składowego, transportowego, usługowego *), to znaczy
…………………………………………., stanowiące mieszaninę ze ściekami innego podmiotu.

3. Wykonawca robót : ........................................................................................................................
(wpisać nazwę i adres Wykonawcy)
4. Planowany termin wykonania robót ..............................................................................................
5. W załączeniu przedkładam:
- Dokumentację projektową przyłącza(przyłączy).
1)

jeżeli nie dotyczy – przekreślić,
jeżeli nie były określane warunki przyłączenia , wpisać kreskę poziomą
3)
wskazać właściwe pochodzenie ścieków - niewłaściwe przekreślić
2)

Dodatkowe informacje Wnioskującego:
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………
(podpis Wnioskującego)

Formularz B-wp

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Przedsiębiorstwa Usług i Inżynierii Komunalnej Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Łukowie 21-400 Łuków, ul. Partyzantów 6b,
tel. 25 798 22 04.
2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a. Wykonania umowy i wynikającej z niej obowiązków i postanowień, na podstawie (art. 6
ust. 1 lit. b RODO).
b. Wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na PUIK sp. z o.o. na podstawie powszechnie
obowiązujących przepisów prawa, w tym wykonywania zadań określonych w ustawie z dnia 7
czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz
ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz
przepisów podatkowych i z zakresu rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
c. Wykonywania zadań w interesie publicznym, w zakresie wynikającym z obowiązujących
przepisów prawa art. 6 ust. 1 lit. e RODO).
3. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane:
Podmiotom, którym na podstawie umowy powierzyliśmy przetwarzanie danych osobowych (np.
dostawcom oprogramowania), oraz stosownym osobom, podmiotom, urzędom, organom
rządowym i samorządowym określonym przepisami ustaw związanych z dokonywanymi
czynnościami w PUIK sp. z o.o.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonywania umowy oraz przez
czas potrzebny w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy, czy też z
uwagi na obowiązek przechowywania danych wynikających z przepisów prawa, lub inne ważne
względy interesu publicznego.
5. Posiada Pani/Pan prawo do:
- żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby oraz
żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych:
- wniesienia skargi do organu nadzorczego.
6. Informuje się także, że podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy
a osoba której dane dotyczą nie jest zobowiązana do ich podania, przy czym ich
niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości zawarcia umów.
7. Nie będzie stosowane zautomatyzowane podejmowaniu decyzji, w tym profilowanie o
którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
OŚWIADCZAM, ŻE POWYŻSZE PRZYJMUJĘ DO WIADOMOŚCI

Łuków, dnia.................................................

Czytelny podpis .............................................

