Łęczna, dnia....................................

Wnioskodawca (strona umowy)
Nazwisko.......................................................
Imię................................................................

Adres do korespondencji
Adres zameldowania …..:..............................
.......................................................................

………………………………………………...

tel. (w godz. 700-1500)....................................

………………………………………………...

PESEL .........................................................

………………………………………………..

Wniosek
o zawarcie umowy na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków
miejscowość ……………....................... ul. ........................................... nr działki …………….
Posesja podłączona jest bezpośrednio do miejskiej sieci wodociągowej*:
 TAK
 NIE
Planowane zużycie wody: .............m3/miesiąc
Planowane odprowadzanie ścieków: .............m3/miesiąc
Stan początkowy wodomierza ........................... m3.
Rozliczenie od dnia ………………………………………………………………
Ścieki z posesji odprowadzane są do*:
1.miejskiej kanalizacji sanitarnej:
2. miejskiej kan. sanit. podciśnieniowej

Budynek*:
 zamieszkany

 gospodarczy

 bezpośrednio
 poprzez instalacje innych użytkowników
 bezpośrednio (studni zaworowej)
 studni na mojej działce
 studni na działce sąsiada
 poprzez studzienkę pośrednią
 zbiornik bezodpływowy typu szambo
 lokalna biologiczna oczyszczalnia ścieków
 w budowie

 działka niezabudowana

Miejsce lokalizacji wodomierza*:
 studzienka wodomierzowa
 budynek
Dodatkowe informacje:.......................................................................................
Dostarczana woda wykorzystywana będzie na cele: .........................................
 socjalno-bytowe
 produkcji
 pozostałe (budowy)
W załączeniu*:
 oświadczenie określające tytuł prawny
 inny dokument potwierdzający stan
prawny nieruchomości:
..........................................................

Oświadczam, że jestem*:
 właścicielem posesji
 współwłaścicielem-udział:...............
 zarządcą
 dzierżawcą

..............................................................
sprawdzono kompletność
dokumentów

Nadmieniamy, iż w rozdziale 5a i 5b Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
( Dz. U. 2017r. poz. 328, 1566, 2180 z późń. zm.) została przewidziana
procedura regulująca sposób rozstrzygania ewentualnych sporów
powstałych pomiędzy przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym
a odbiorcą usług.

………………………………….
(podpis wnioskodawcy)
-odpowiednie zaznaczyć

*

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:
1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016r. 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), informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych
jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Łęczna sp. z o.o. ul. Krasnystawska
54 21-010 Łęczna.
2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
Administratorze jakim jest realizacja przepisów ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków(Dz. U. z 2017 r. poz.328, 1566, 2180
z późń. zmianami).
3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz dalej, przez okres
10 lat od momentu całkowitej deinstalacji przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego lub okres
ewentualnego dochodzenia roszczeń z umowy wynikających.
4. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane:
a) podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską w celu dostarczenia
korespondencji związanej z realizacją umowy (m.in. faktury VAT)
b) upoważnionym z mocy prawa podmiotom na udokumentowany wniosek.
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu
zgodnie z literą Prawa.
6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony
danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
7. W razie pytań prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych
tel. 81 752 10 44 wew. 153.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, numeru PESEL oraz
adresu zamieszkania lub do korespondencji jest dobrowolne, przy czym jest również warunkiem
rozpatrzenia niniejszego Wniosku.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w postaci numeru telefonu nie jest warunkiem
rozpatrzenia niniejszego zgłoszenia a ma na celu przyspieszenie jego rozpoznania i ułatwienie
kontaktu z Panią/Panem.

…………………………………
Łęczna, dnia

……………………………………………
Czytelny podpis Odbiorcy
(zleceniodawcy)

