
 

                                                                                                  …................................................ 
                                                                                                      (miejscowość, data) 

 

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

…................................................... 
(adres) 
 

…...................................................                                             Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych 

(nr telefonu)                                                                                                     w Chojnie Sp. z o.o. 

                                                                                                             ul. Słowiańska 1 74-500 Chojna 
  

 

WNIOSEK O MONTAŻ DODATKOWEGO WODOMIERZA 

 

 Zwracam się z wnioskiem o wyrażenie zgody i określenie warunków technicznych na 

zamontowanie dodatkowego wodomierza do pomiaru ilości wody bezpowrotnie zużytej na 

cele*: 

a) podlewanie ogrodu 

b) gospodarstwo rolne – rodzaj produkcji: roślinna, zwierzęca lub inna- podać 

jaka:................... okres:............................... 

c) przewidywana wielkość zużycia wody na cele jak 

wyżej:…...................................m
3
/miesiąc 

na terenie nieruchomości:........................................................................................................... 

której jestem właścicielem/zarządcą* 

 

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

                                                                                                               (podpis Wnioskodawcy) 
 

Kwituję odbiór warunków technicznych na zamontowanie dodatkowego wodomierza do 

pomiaru ilości wody bezpowrotnie zużytej na cele*: a,b.                        

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

                                                                                                               (podpis Wnioskodawcy) 

Załącznik: 

1. Schemat instalacji z proponowanym miejscem usytuowania wodomierza. 

 

* niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 



Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku                                               
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy: 
a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych 
w Chojnie Sp. z o.o. adres: ul. Słowiańska 1, 74-500 Chojna, adres e-mail: 
sekretariat@pukchojna.pl, tel. 91 414 16 44. 
b) Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować                            

w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod e-mailem iod@pukchojna.pl pod 
numerem telefonu 91 414 16 44; lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany powyżej.  
c) Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać w celu odpowiedzi na 
powyższy wniosek oraz w celu wypełnienia obowiązków ciążących na Administratorze. 
d) Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie: 
art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na             
administratorze - ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę  
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz 2028), 
art. 6 ust. 1 lit. f RODO przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia/dochodzenia roszczeń lub 
w obronie przed roszczeniami. 
e) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do 
wykonania w/w celów zawartych w powyższym wniosku. 
f) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji oraz okres 
przedawnienia ewentualnych roszczeń z tytułu niniejszego wniosku oraz dalej przez okres 
trwania obowiązków prawnych nałożonych na Administratora. 
g) Do Pani/Pana danych osobowych będą mieć dostęp: pracownicy Przedsiębiorstwa Usług 

Komunalnych w Chojnie Sp. z o.o., współpracujące z Przedsiębiorstwem Usług 
Komunalnych w Chojnie Sp. z o.o. firmy prawnicze i informatyczne, podmioty świadczące 
działalność pocztową. 
h) Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom uprawnionym na podstawie 

przepisów prawa. 
i) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich 
sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 
j) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana 
zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego 
rozporządzenia RODO.  
 

                  

       ____________________________________ 

               data i czytelny podpis wnioskodawcy 

mailto:sekretariat@pukchojna.pl
mailto:iod@pukchojna.pl

