
Wnioskodawca (strona umowy)                                        .................., dnia.................................... 

Firma/Nazwisko i imię........................................                                                                                        

Adres ….............................................................                             

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

Adres do korespondencji (jeżeli inny niż zameldowania) 

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

adres e-mail ......................................................                           

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

NIP .....................................................................                  

Wniosek 

o zawarcie umowy na odbiór odpadów*: 

□ komunalnych zmieszanych,   □  frakcja sucha (papier, plastik, szkło), □  z budowy i remontów 

Adres posesji, z której będą odbierane odpady: …………………………………………...................... 

   Przedłożę w dniu podpisania umowy *:                                Oświadczam, że jestem:  

 oświadczenie określające tytuł prawny    właścicielem posesji 

 inny dokument potwierdzający stan    współwłaścicielem-udział: ................. 

prawny nieruchomości:      zarządcą 

 ..........................................................    dzierżawcą 

                   najemcą 

 inne ...................................................                                                                      

 Pojemnik, który będę użytkował*:                                   Własny (należy podać pojemność i rodzaj pojemnika) 

□ SM110/120                                                                                        ......................................................................... 

□ SM240                                                                                  

□ V1100 

□  KP7                                                                                                                                                                                        

Częstotliwość odbioru*:                                                              Okres rozliczeniowy*: 

□ codziennie                   □ jednomiesięczny 

□ raz w tygodniu                       □ kwartalny                                         

□ dwa razy w tygodniu                                              

□ co dwa tygodnie                                                                                                

□ jeden raz w miesiącu **                                                                   

□ dwa razy w miesiącu **                                                                

□ na zgłoszenie telefoniczne  **       

□ inaczej …………………………………………… 

*  zaznaczyć właściwe 

**nie dotyczy miasta Łęczna 

 

                                                          ………………………………….                                                                                                                    
                                                                                                       (podpis Wnioskodawcy)                                                                                                                                                           

   

 

 

 

 



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 14 grudnia 2012 r.                
o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21 z poź. zm.) 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy lub okres 
ewentualnego dochodzenia roszczeń wynikających z umowy.  

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. 141. 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska 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 lub adresu e-mail nie 
jest warunkiem rozpatrzenia niniejszego zgłoszenia a ma na celu przyspieszenie jego 
rozpoznania i ułatwienie kontaktu z Panią/Panem.  

 

 

…………………………………    …………………………………………… 
miejscowość, dnia                 czytelny podpis  Wnioskodawcy 

 

 

 

 

 

 

  



Imię i Nazwisko/Firma…………………………………………………………………......... 

NIP………………………………………………………………………………...................... 

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

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

Adres e-mail..................................................................................................................... 

Telefon…………………………………………………………………………………………. 

OŚWIADCZENIE OKREŚLAJĄCE TYTUŁ PRAWNY DO NIERUCHOMOŚCI 

Dotyczy budynku/lokalu/nieruchomości* położonego/ej/ w miejscowości ………………………………..              

przy ulicy ………………………………………………………………………………….................................  

Oświadczam, że 

1. Posiadam tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, wynikający z**: 

□ Własności 

□ Współwłasności (określenie udziału we współwłasności, wskazanie współwłaścicieli – 

imię i nazwisko/nazwa, 

adres)……………………………………………………………………………………………… 

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

□ Użytkowania 

□ Użyczenia 

□ Zarządu 

□ Najmu 

□ Dzierżawy 

□ Inne (określenie formy prawnej np. pełnomocnictwo) 

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

2. Dokumentem potwierdzającym powyższy tytuł prawny do nieruchomości jest: 

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

3. Korzystam z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym /wyjaśnić/ 

…………………………………………………………………………………………………………………

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

Niniejsze oświadczenie składane jest w celu zawarcia umowy na odbiór odpadów. 

Składający niniejsze oświadczenie przyjmuję do wiadomości, iż składanie nieprawdziwych 

oświadczeń może rodzić odpowiedzialność prawną. Jednocześnie składający oświadczenie 

przyjmuje do wiadomości, iż w razie jakichkolwiek roszczeń osób trzecich w stosunku do 

Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Łęczna sp. z o.o. w związku ze 

złożeniem nieprawdziwego oświadczenia, Spółka ma prawo dochodzenia roszczeń od 

składającego oświadczenie.  

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, 

potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych powyżej. 

 

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

miejscowość, data                            podpis Wnioskodawcy 

*   niepotrzebne skreślić 
** odpowiednie zaznaczyć  


