
WNIOSEK nr 5A
Pieczęć Kancelaryjna 

WNIOSKODAWCA 

Imię i Nazwisko / 
Nazwa firmy * 

Adres zamieszkania 
Siedziba firmy* 
(Ulica, nr, Miejscowość, Kod) K O D - 

Nr Telefonu  

e-mail

PESEL/NIP*/REGON * / / 

KRS * 

Adres korespondencyjny * (Jeżeli inny niż adres zamieszkania lub w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą należy podać adres zamieszkania Wnioskodawcy) 

(Ulica, nr, Miejscowość, Kod) 
K O D - 

❒

❒ 

WNIOSKUJĘ O ZAWARCIE UMOWY z Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. :

rodzaj umowy:

posiadam tytuł prawny w postaci prawa:

❒ własności 

współwłasności 
ustawowej małżeńskiej

❒ 

NINIEJSZĄ UMOWĘ CHCĘ ZAWRZEĆ :

w lokalu

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. 
 55-093 Kiełczów

tel. 71 398 80 36/39
e-mail:biuro@zuk-kielczow.pl

 36 9584 1021 2003 0302 0971 0001 
Regon: 931976499 
NIP: 896 11 98 303 
www.zuk-kielczow.pl 

IX Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego  
Nr KRS:0000098993 
Kapitał zakładowy: 30 916 985,00 zł 

Wniosek o zawarcie umowy 
o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków

OŚWIADCZAM, ŻE W STOSUNKU DO WSKAZANEJ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ :

w miejscowości

o zaopatrzenie w wodę

o odprowadzanie ścieków

❒

❒

❒na czas:  nieokreślony 

 określony do dnia / / 

przy ulicy Nr działki 

❒ 

❒ współwłasności 

użytkowania 
wieczystego

zgodnie z:

❒ 

❒ Akt notarialny nr

wypisem z księgi 
wieczystej

❒ umowa z dnia 

 z dnia / / 

❒ 

❒ użytkowania 

prawa najmu ❒ 

 dzierżawy 

użyczenia ❒ 

❒
tytuł administracyjny do 
dysponowania nieruchomością 

inne formy władania 
nieruchomością 

/ / nr KW

 z dnia / / 

❒  z dnia / / 

❒  z dnia / / 

oświadczenie właściciela 
lub zarządcy nieruchom.
decyzja administracyjna

❒  z dnia / / zezwolenie/oświadczenie

❒ na odległość

OŚWIADCZAM, ŻE korzystając z usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, świadczonych przez ZUK sp. z o.o., pobraną wodę wykorzystuję
na następujący cel (zaznaczyć tylko jeden cel) :

❒ socjalno-bytowe

❒ produkcji

❒

❒

rodzaj produkcji PKD . 

owo owe rodzaj PKD . 

inny cel jaki? PKD . 

❒ bytowe

przedsiębiorstwa / gospodarstwa rolne / cele publiczne

gospodarstwa domowe Niniejsze oświadczenie uzyskiwane jest przez ZUK sp. z o.o. na potrzeby określenia 
wysokości opłat za pobór wody, uiszczanych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-
kanalizacyjne zgodnie z ustawą z dnia 20.07.2017 r. -Prawo Wodne.

❒ - proszę zaznaczyć właściwe , * dodatkowo wypełniają przedsiębiorstwa 1/3 

Data wniosku (wybór z kalendarza)

Nr Wniosku (wypełnia ZUK)

Symbol Wnioskodawcy (wypełnia ZUK) 

Oznaczenie lokalu (wypełnia ZUK)



❒ 

❒ 

ZAŁĄCZNIKI : 
Protokół zdawczo-odbiorczy z aktualnym stanem wodomierza na dzień przekazania nieruchomości (w przypadku zmiany własności/użytkowania itp.)

Pełnomocnictwo do działania przy wykonaniu czynności formalno-prawnych w tym zaciągania zobowiązań finansowych (jeżeli konieczne)

❒ - proszę zaznaczyć właściwe , * dodatkowo wypełniają przedsiębiorstwa 2/3 

Wyciąg KRS wskazujący podmioty uprawnione do reprezentacji spółki.* 

Czytelny podpis Wnioskodawcy

OŚWIADCZENIA 
1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze gminy Długołęka, Cennikiem usług 

ZUK sp. z o.o. Kiełczów oraz że akceptuję ich treść.
2. Oświadczam, że zapoznałem/am się z informacją w przedmiocie przetwarzania moich danych osobowych przewidziane w art. 13 RODO.
3. Oświadczenie pełnomocnika: oświadczam, że przekazałem obowiązek informacyjny RODO przewidziany w art. 3 1 i/lub 4 1 RODO wobec 

wnioskodawcy, od którego dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu złożenia niniejszego wniosku.
4. W przypadku zawierania Umowy poza lokalem Oświadczam, że zapoznałem się z Ogólnymi Informacjami dla Odbiorcy usług - Konsumenta

o umowach zawieranych poza lokalem Przedsiębiorstwa lub na odległość, dostępnymi na stronie internetowej www.zuk-kielczow.pl.
5. Oświadczam, że przyłączenie do sieci (uruchomienie przyłącza) i zarejestrowanie przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego w bazie ZUK 

Sp. z o.o. oraz rozpoczęcie świadczenia usług zaopatrzenia w wodę i/lub odprowadzania ścieków nastąpi po: zawarciu Umowy o zaopatrzenie w 
wodę i/lub odprowadzanie ścieków; po odbiorze stwierdzającym sprawność techniczną wybudowanego/-ych przyłącza/-y, w przypadku przyłącza 
wodociągowego - zaplombowanie wodomierza głównego, a w przypadku przyłącza kanalizacyjnego - spięcie instalacji wewnętrznej z przyłączem 
kanalizacyjnym.

6. Oświadczam, że przyjąłem do wiadomości, iż podpisanie Umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzania ścieków poza lokalem może 
wpłynąć na wydłużenie terminu przyłączenia do sieci, ze względu na konieczność doręczeń pocztowych korespondencji stron.

7. Oświadczam, że osoby reprezentujące przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, po okazaniu legitymacji służbowej, mają prawo wstępu na 
teren nieruchomości lub do obiektu budowlanego należących do Wnioskodawcy, w celu:
1) zainstalowania lub demontażu wodomierza głównego;
2) przeprowadzenia kontroli urząOświadczam, że przyłączenie do sieci (uruchomienie przyłącza) i zarejestrowanie przyłącza wodociągowego i/lub 
kanalizacyjnego w bazie ZUK Sp. z o.o. oraz rozpoczęcie świadczenia usług zaopatrzenia w wodę i/lub odprowadzania ścieków nastąpi po: 
zawarciu Umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków; po odbiorze stwierdzającym sprawność techniczną wybudowanego/-ych 
przyłącza/-y, w przypadku przyłącza wodociągowego - zaplombowanie wodomierza głównego, a w przypadku przyłącza kanalizacyjnego - spięcie 
instalacji wewnętrznej z przyłączem kanalizacyjnym.dzenia pomiarowego, wodomierza głównego lub wodomierzy zainstalowanych przy punktach 
czerpalnych i dokonania odczytu ich wskazań oraz dokonania badań i pomiarów;
3) przeprowadzenia przeglądów i napraw urządzeń posiadanych przez to przedsiębiorstwo;
4) sprawdzenia ilości i jakości ścieków wprowadzanych do sieci;
5) odcięcia przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego lub założenia plomb na zamkniętych zaworach odcinających dostarczanie 
wody do lokalu;
6) usunięcia awarii przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego.

8. Oświadczam, że wszystkie dane zamieszczone we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.
9. Wnioskodawca, w przypadku współwłasności oświadcza, że działa za zgodą i wiedzą współwłaścicieli.

10. Zobowiązuje się do podpisania z ZUK sp. z o.o. umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków w terminie 10 dni od dnia jej 
otrzymania.

11. Oświadczam, że przyjęłam/przyjąłem do wiadomości, że Wniosek wypełniony nieprawidłowo, nieczytelnie lub niekompletny (bez wymaganych 
załączników) nie zostanie rozpatrzony do czasu jego uzupełnienia. O brakach formalnych wniosku Wnioskodawca zostanie poinformowany 
pisemnie lub e-mailem (po zaznaczeniu zgody na korespondencję e-mailową. Spółka zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia umowy w 
przypadku wątpliwości formalno-prawnych.

WYRAŻAM ZGODĘ na równoczesne uruchomienie BEZPŁATNEJ usługi: 

❒ 

ZGODY WNIOSKODAWCY 

❒  

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez ZUK sp. z o.o. z siedzibą w Kiełczowie moich telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (telefon) podanych w 
niniejszym wniosku, w celu realizacji marketingu bezpośredniego produktów i usług ZUK sp. z o.o., na podstawie Prawa Telekomunikacyjnego. W każdej 
chwili przysługuje mi prawo do wycofania udzielonej zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem działań, które podjęto na podstawie mojej 
zgody przed jej wycofaniem. 

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez ZUK sp. z o.o. z siedzibą w Kiełczowie moich środków komunikacji elektronicznej (e-mail) w celu przesyłania 
informacji handlowej ZUK sp. z o.o. W każdej chwili przysługuje mi prawo do wycofania udzielonej zgody, na otrzymywanie od ZUK sp. z o.o. informacji 
handlowych za pośrednictwem poczty elektronicznej. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem działań, które podjęto na podstawie mojej zgody 
przed jej wycofaniem. 

Czytelny podpis Wnioskodawcy

Czytelny podpis Wnioskodawcy

Czytelny podpis Wnioskodawcy

Według ostrożnych szacunków, żeby wydrukować obecną liczbę wystawianych w Polsce papierowych faktur konieczne jest 
przetworzenie ponad 250 tys. drzew. Dodatkowo przez roczną produkcję faktur zanieczyszcza się miliardy litrów wody. 

1. Wyrażam zgodę na otrzymywanie w formie elektronicznej faktur VAT wystawianych za usługi świadczone przez Zakład Usług
Komunalnych Spółka z o.o., zgodnie zapisami ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r. (Dz U. Nr 54, poz. 535 z
późn. zm.).

2. Akceptuję wystawianie i przesyłanie przez ZUK sp. z o.o. z siedzibą w Kiełczowie faktur w formie elektronicznej zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich
przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. z 2012 r. Nr 245, poz
1528).

3. Potwierdzam, że dniem dostarczenia (skuteczne doręczenie) faktury wystawionej przez ZUK sp. z o.o. z siedzibą w Kiełczowie w
formie elektronicznej będzie dzień wysłania na adres e-mail wskazany we wniosku.

4. W razie zmiany adresu e-mail zobowiązuję się do pisemnego powiadomienia o nowym adresie.
5. Mam świadomość, iż niniejsze oświadczenie może zostać wycofane, w następstwie czego wystawca faktur traci prawo do

wystawiania i przesyłania faktur do odbiorcy drogą elektroniczną, począwszy od dnia następnego po otrzymaniu powiadomienia o
wycofaniu akceptacji.

Jednocześnie wyrażając zgodę na otrzymywanie e-faktur oświadczam, że:

usługi  e-faktura



DANE SPRZEDAJĄCEGO / ZBYWAJĄCEGO NIERUCHOMOŚĆ 
(W przypadku nabycia tytułu prawnego do nieruchomości z rynku wtórnego) 

Imię i Nazwisko / 
Nazwa 

Ulica, nr 

Miejscowość, Kod K O D - 

PESEL/NIP*/REGON* / / 

Tel / e-mail 

Wodomierz główny zainstalowany na przyłączu wodociągowym dla nieruchomości: 

Nr fabryczny wodom. Nr zakładowy 

Stan (m3)       Data 

lokalizacja 

Nr Umowy o zaopatrzenie w wodę Nr Klienta 

Uwagi 

Wodomierz odliczający zainstalowany na przyłączu wodociągowym dla nieruchomości: 
Ulica, nr 

Nr fabryczny wodom. 
Nr zakładowy plomby 

Stan (m3) 

lokalizacja 

Nr Umowy o zaopatrzenie w wodę Nr Klienta 

Uwagi 

/ / Data zbycia nieruchomości

Imię i Nazwisko / 
Nazwa firmy * 

Nr Klienta 

Nr działki 

1. Administratorem danych osobowych jest Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Kiełczowie, przy ulicy Wilczyckiej 14, KRS 0000098993, dalej „ZUK sp. z o.o.”. Kontakt z ZUK Sp. z o.o.:
adres e-mail: biuro@zuk-kielczow.pl, numer telefonu: 713988036 adresu do korespondencji: ul. Wilczycka 14, 55-093 Kiełczów. ZUK sp. z o.o. wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych, z którym 
można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych (w tym w celu realizacji praw, które Państwu przysługują), za pośrednictwem adresu email: iod@zuk-
kielczow.pl lub telefonicznie pod numerem 713988036. 

2. Dane osobowe, będą przetwarzane przez ZUK sp. z o.o. w następujących celach: 
2.1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, jakim jest realizacja przepisów powszechnie obowiązującego prawa, tj. ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, a więc na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 / 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej „RODO” w związku z ww. ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Dane będą przetwarzane w tym celu 
przez okres przewidziany przepisami tej ustawy; 
2.2. przyjęcia i realizacji złożonego przez Państwa wniosku, w tym zawarcia umowy, jeśli tego dotyczy wniosek, oraz jej dalszej realizacji, a więc na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, przez okres 
rozpatrzenia i realizacji przedmiotu wniosku, a w przypadku zawarcia umowy, przez okres realizacji umowy; 
2.3. dokonania wszelkich rozliczeń związanych z realizacją wniosku, jeśli wniosek łączy się ze świadczeniem usługi odpłatnej, a więc na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z przepisami 
ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz innymi przepisami rachunkowo-podatkowymi, przez okres wskazany przepisami tych ustaw; 
2.4. archiwizacji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, dokumentacji wytworzonej w ZUK sp. z o.o., a więc na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 
c)  RODO w związku z przepisami ww. ustawy, przez okres wskazany przepisami tej ustawy; 
2.5. realizacji prawnie uzasadnionego interesu ZUK sp. z o.o., na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w postaci: 

a)  ewidencji korespondencji wychodzącej i przychodzącej, przez okres 5 lat,
b) optymalizacji procesów obsługi klienta i analiz finansowych dotyczących ZUK sp. z o.o., do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
c) badania satysfakcji klienta dla określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych klientów z produktów i jakości świadczonych usług, do czasu zgłoszenia skutecznego

sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 
d) ustalenia ewentualnych roszczeń, ich dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, a także w celach dowodowych, do czasu upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikającego z 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 
e) prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług ZUK sp. z o.o., przy czym, aby informacje o charakterze marketingowym mogły być przesyłane w formie elektronicznej lub za 

pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniu przepisami dotyczącymi komunikacji i łączności elektronicznej (e-prywatności), 
potrzebujemy Państwa dodatkowej zgody. Dane będą przetwarzane do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych lub do czasu wycofania zgody na otrzymywanie 
materiałów marketingowo-informacyjnych drogą elektroniczną, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi jako pierwsze.

3. W przypadkach przewidzianych przepisami prawa, przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 
prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. 

4. W przypadkach, gdy wyrazili Państwo zgodę na otrzymywanie informacji handlowo-marketingowych wybranym kanałem komunikacji elektronicznej, mają Państwo prawo do wycofania w dowolnym 
momencie uprzednio wyrażonej zgody, jednakże cofnięcie zgody nie wpływa na ważność i zgodność z prawem przetwarzania dokonanych przed cofnięciem zgody.

5. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy 
powszechnie obowiązującego prawa. 

6. Podanie danych osobowych jest częściowo dobrowolne. Podanie danych w postaci: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania i / lub adresu do korespondencji, nr PESEL, adresu nieruchomości (lokalu) 
objętej wnioskiem jest niezbędne do wykonania przedmiotu wniosku, oraz ewentualnego zawarcia i realizacji Umowy (jest wymogiem umownym). Podanie danych w zakresie wymaganym przepisami 
ustaw powołanych w ust. 2 pkt. 2.1 i pkt. 2.3) powyżej stanowi wymóg ustawowy. 

7. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym usługi na rzecz administratora, m.in. dostawcom usług IT, biurom rachunkowym, kancelariom prawnym, firmom 
windykacyjnym, kurierskim, podmiotom świadczącym usługi pocztowe, a także jednostkom samorządu terytorialnego, podmiotom oraz organom uprawnionym do dostępu do nich na podstawie 
przepisów prawa. 

8. Jako Administrator Pana/Pani danych osobowych nie zamierzamy przekazywać Pana/Pani danych osobowych do państwa trzeciego (spoza obszaru UE) ani do organizacji międzynarodowych.
9. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

, 

Klauzula informacyjna 

3/3 

Czytelny podpis Wnioskodawcy

❒ - proszę zaznaczyć właściwe , * dodatkowo wypełniają przedsiębiorstwa

UWAGI (wypełnia ZUK):
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