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W N I O S E K 
o zawarcie umowy na dostawę wody, 
odbiór ścieków oraz zmianę danych. 

Wnioskodawca: 

Nazwisko i imię / Nazwa   ............................................................................................................................................ 

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

Adres zamieszkania /Siedziba         ............................................................................................................................... 

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

NIP( dla firm)............................................      Pesel/Regon ( dla firm)........................................................................... 

 Telefon …………………………………………………       

                email (do przesyłania faktur/powiadomień) …………………………………………………………………………………………………………….. 

 Adres do korespondencji    ............................................................................................................................................ 

Wniosek dotyczy : 

    zaopatrzenia w wodę        

   odbioru ścieków sanitarnych       

  odbioru ścieków przemysłowych  

ODBIORCA: 

 nowy  

 zmiana właściciela, zmiana danych     

Nieruchomość położona w Pucku / Gminie Puck *    ul. ............................................................. Nr  ....................................                               
             

Działka Nr ……………………………….                    Nr Księgi wieczystej  ………...................................................................... 
                   
   
Charakterystyka techniczna nieruchomości :       

                 niezabudowana                    zabudowana   

 powierzchnia działki:  ....................................................................................m2           

 powierzchnia terenów zielonych: ……….........................................................m2 

 ilość osób zamieszkałych /przebywających *   .......................................... 
 
Dodatkowe informacje o rodzaju  wykorzystania wody :  

 - bytowe  
 - inne    …………………………………………………………………………………………………………… 

                                                                    

Rodzaj odprowadzanych ścieków : 

 bytowe  

  inne   ………………………………………………………………………………………………………………. 
    

Sposób odprowadzania wód opadowych z nieruchomości : 

  lokalnie ( na terenie nieruchomości) 

  do kanalizacji miejskiej  

 
  *Niepotrzebne skreślić 
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Oświadczenia: 
 

   zgoda na przesyłanie i otrzymywanie faktur/powiadomień w formie elektronicznej. 
 

1. Nabywca wyraża zgodę na wystawianie przez Pucką Gospodarkę Komunalną Sp. z o.o. (dalej zwaną Sprzedawcą) faktur/powiadomień w formie 

elektronicznej, o której mowa w art. 2 pkt 32) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. z 26 maja 2017 r., Dz. U. z 2017 r., poz. 

1221) oraz na ich otrzymywanie od Sprzedawcy w formie elektronicznej. Formatem faktury w formie elektronicznej jest PDF (Portable Document Format), 

który zapewnia integralność treści faktury.  

2. Ilekroć w niniejszym oświadczeniu jest mowa o fakturze/powiadomieniu, rozumie się przez to również duplikat faktury/powiadomień oraz fakturę 

korygującą/powiadomienie korygujące. 

3. Sprzedawca oświadcza, że faktury/powiadomienia będą przesyłane z następującego adresu e-mail: faktura@pgkpuck.pl. 

4. Nabywca wyraża zgodę na przesyłanie mu przez Sprzedawcę faktur/powiadomień drogą elektroniczną na podany wyżej  adres poczty e-mail. 

5. W razie zmiany adresu poczty e-mail Sprzedawca zobowiązuje się do powiadomienia Nabywcy o nowym adresie.  

6. W razie zmiany adresu poczty e-mail Nabywca zobowiązuje się do powiadomienia Sprzedawcy o nowym adresie.  

7. Fakturę/powiadomienie uznaje się za doręczoną we właściwy sposób w chwili wysłania jej przez Sprzedawcę na wskazany przez Nabywcę adres poczty e-

mail. 

8. W razie wycofania przez Nabywcę zgody na doręczanie faktur/powiadomień drogą elektroniczną wystawca faktur/powiadomień (Sprzedawca) traci prawo 

do przesyłania faktur/powiadomień do Nabywcy drogą elektroniczną począwszy od dnia następnego po otrzymaniu powiadomienia o wycofaniu zgody. 

9. W przypadku, gdy z uwagi na przeszkody techniczne lub formalne nie będzie możliwe przesyłanie faktur/powiadomień drogą elektroniczną, jak również 

w wyniku cofnięcia przez Nabywcę zgody na wystawianie i otrzymywanie faktur/powiadomień w formie elektronicznej, Sprzedawca będzie wystawiać 

faktury/powiadomienia w formie papierowej. 

 

   zgoda na wykorzystanie  moich danych osobowych w celach związanych z przygotowaniem  umowy na     dostawę     
.    wody i odbiór  ścieków. 
 

 
 
 

     ................................................................... 
       (data i podpis wnioskodawcy)  
 

.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki: 

1. Przy działalności – Regon, NIP, wypis z ewidencji działalności lub KRS 
 


