
Załącznik nr 1 
 

SPÓŁKA KOMUNALNA ŻUKOWO SP. Z O.O. 
ul. Pod Otomino 44, 83-330 Żukowo 

e-mail: sekretariat@skzukowo.pl, tel. (58) 586 75 86 
 

 
 

Żukowo, dnia ……………………….. 

 

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH 

I/LUB URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH* 

 

INWESTOR / PEŁNOMOCNIK*: 

…………………………………………………………………………………………. 
(imię i nazwisko/nazwa firmy) 

…………………………………………………………………………………………………. 
(adres zamieszkania/siedziby) 

…………………………………………………………………………………………………. 
(adres do korespondencji) 

…………………………………………………………………………………………………. 
(KRS/NIP firmy) 

………………………………………………………………………………………………….. 
(Pesel) 

…………………………………………………………………………………………………. 
(telefon kontaktowy) 

 

PRZEKAZANIE: 

     odpłatne    nieodpłatne 

     

RODZAJ URZĄDZENIA: 

      urządzenie wodociągowe              urządzenie kanalizacji sanitarnej 

 

UMOWA INWESTYCYJNA 

       NIE                                                    TAK - nr umowy………………………………………………………. 

 

PARAMETRY: 

długość:........................................................................................................................................ 

średnica:………………………………………………………………………………….................................................. 

materiał:....................................................................................................................................... 

dodatkowe wyposażenie (armatura): ........................................................................................ 

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

 

 



* niepotrzebne skreślić 
 

 
 

LOKALIZACJA: 

Miejscowość: ............................................................................................................................... 

Ulica: ........................................................................................................................................... 

Numery działek:........................................................................................................................... 

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

 

DODATKOWE INFORMACJE: 

Nr księgi wieczystej (działki na której posadowiono urządzenie) …………………………………………. 

Nr konta do przelewu ( w przypadku osób prywatnych) 

……………………………….................................................................................................................. 

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

 
 

 

 

Spółka Komunalna Żukowo Sp. z o.o. (SKŻ) informuje, że jest administratorem danych osobowych przekazanych w związku z niniejszym 

wnioskiem (dane kontaktowe inspektora ochrony danych:p.derra@skzukowo.pl). 

Dane osobowe będą przetwarzane przez SKŻ w zakresie i celu niezbędnym do realizacji przedmiotu wniosku, w tym obowiązków prawnych 

ciążących na SKŻ, przez SKŻ zadania realizowanego w interesie publicznym, zawarcia i wykonania umowy, a także podjęcia przez SKŻ działań 

przed zawarciem umowy lub w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest 

jednocześnie niezbędne do podjęcia przez SKŻ działań związanych z przedmiotem wniosku. 

 Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych i ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania oraz przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – poprzez przesłanie swojego 

żądania na adres: p.derra@skzukowo.pl, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z naruszeniem przepisów o 

ochronie danych osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla wykonania czynności związanych z 

przedmiotem wniosku oraz okres wykonania umowy, a także przez okres konieczny w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, 

chyba że przepisy prawa przewidują dłuższy okres ich przechowywania.  

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych dostępnych jest na stronie internetowej SKŻ pod adresem: 

www.skzukowo.pl. 

 

……………………………………………………….. 

podpis Inwestora/Pełnomocnika 
 

 

Wymagane załączniki: 

1) kserokopia pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na 
budowę, o ile wymagane; 

2) oryginał/kserokopia projektu budowlanego;  
3) oryginał mapy powykonawczej; 
4) kserokopia protokołu odbioru robót; 
5) kserokopia dziennika budowy, o ile wymagane; 
6) kserokopia zawiadomienia o zakończeniu budowy zgłoszone do właściwego Inspektora Nadzoru 

Budowlanego lub pozwolenia na użytkowanie, o ile wymagane; 
7) kserokopia faktur, rachunków za wykonanie urządzeń; 
8) odpis aktu notarialnego o ustanowienie służebności przesyłu (jeżeli grunty są prywatne); 
9) kserokopia decyzji na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym (jeżeli była 

wydana); 
10) informację o właścicielu gruntu oraz numer księgi wieczystej gruntu, przez który przechodzą urządzenia 

wodociągowe i/lub urządzenia kanalizacyjne; 
11) pełnomocnictwo do reprezentowania współwłaścicieli, o ile wymagane. 

 


