
 
 
Wnioskodawca (strona umowy)                                                 Łęczna, dnia.................................... 
 
Imię i Nazwisko/Nazwa Firmy:........................ 
 
........................................................................ 
                                                                                                    Adres do korespondencji 
Adres zamieszkania/Siedziba Firmy: …..........                            
 
.......................................................................         ………………………………………………..... 
 
tel. (w godz. 700-1500).....................................          ..………………………………………………... 
 
PESEL/NIP ....................................................          

Wniosek 
o zawarcie umowy na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków 

miejscowość ……………....................... ul. ........................................ nr działki ……… 
Wniosek dotyczy (proszę zaznaczyć odpowiednie pole): 

 zmiany właściciela nieruchomości   
Stan początkowy wodomierza ........................... m3 

 Rozliczenie od dnia ………………………………… 

 nowe podłączenie i montaż wodomierza 
 

Posesja podłączona jest bezpośrednio do miejskiej sieci wodociągowe(proszę zaznaczyć odpowiednie pole): 

 tak                               nie      własne ujęcie wody 
 
Ścieki z posesji odprowadzane są do (proszę zaznaczyć odpowiednie pole): 

 miejskiej kanalizacji sanitarnej:               

                         bezpośrednio                                 poprzez instalacje innych użytkowników 

 zbiornik bezodpływowy typu szambo 

 lokalna przydomowa oczyszczalnia ścieków 
 
Budynek (proszę zaznaczyć odpowiednie pole): 

 zamieszkany              gospodarczy                   w budowie           działka niezabudowana 
 
Miejsce lokalizacji wodomierza (proszę zaznaczyć odpowiednie pole): 

 studzienka wodomierzowa                                        budynek - część podpiwniczona  

 budynek – poziom parteru: 

 pomieszczenie gospodarcze      kotłownia                                       
 
Cele poboru wody (proszę zaznaczyć odpowiednie pole): 

 bytowe                    przemysłowe                           pozostałe - budowy  
 
Rodzaj odprowadzanych ścieków: 

 bytowe                    przemysłowe                  
 
W załączeniu:           Oświadczam, że jestem:  

 oświadczenie określające tytuł prawny                  właścicielem nieruchomości 

           współwłaścicielem nieruchomości 

            posiadaczem nieruchomości 

          zarządcą  

   dzierżawcą 
 
 

 
    Nadmieniamy, iż w rozdziale 5a i 5b Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zb iorowym 
odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. z 2020r. poz. 2028) została przewidziana procedura regulująca sposób rozstrzygania 
ewentualnych sporów powstałych pomiędzy przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a odbiorcą usług. 
                      
 
 
          ………………………………………….                                                                                                                    
                                                                                             (czytelny podpis 
wnioskodawcy)                                                                                                                                                           
 *-odpowiednie zaznaczyć  
 



 
 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA PRZY POBIERANIU DANYCH BEZPOŚREDNIO OD KLIENTA 
SPÓŁKI. 

Imię i nazwisko:……………………….………………………………………………………… 

Zgodnie z artykułem 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  
z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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, dalej jako „RODO”) 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 

i Mieszkaniowej Łęczna sp. z o.o. z siedzibą w Łęcznej, ul. Krasnystawska 54; tel. 81 752 10 44 oraz 

81 752 10 45, https://pgkim.leczna.pl 

2. Inspektorem ochrony danych w PGKiM Łęczna sp. z o.o. jest Pani Ewa Arciszewska adres  

e-mail: : iod@pgkim.leczna.pl, nr wewnętrzny tel. 153; 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia umowy na dostarczanie wody  

i odprowadzanie ścieków zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a i lit. b RODO; (w celu wykonania i realizowania 

zawartej przez Panią/Pana z nami umowy, zgodnie z zakresem objętym umową); 

4. Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom bez Pani/Pana 

zgody – z zastrzeżeniem obowiązków spoczywających na PGKiM Łęczna Sp. z o.o. na mocy 

przepisów prawa. 

5. Pani/Pana dane osobowe pozyskane w celu zawarcia umowy będą przechowywane przez okres 

niezbędny do realizacji zawartej umowy a następnie będą one archiwizowane przez okres niezbędny 

do wykonywania umowy oraz wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa. 

6. posiada Pani/Pan prawo do: 

1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, 

2) na podstawie art. 16 RODO prawo sprostowania Pani/Pana danych osobowych, 

3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (wyjaśnienie: 

prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania,  

w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby 

fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub 

państwa członkowskiego);  

4) prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO. 

7. Ze względu na to, że podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a)-c) 

RODO, nie przysługuje Pani/Panu: 

1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, c) d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, 

2) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych. 

8. Przysługuje Pani/Panu możliwość zgłoszenia wszelkich informacji i uwag dotyczących ochrony 

danych osobowych Inspektorowi Danych Osobowych PGKiM Łęczna sp. z o.o.;  

9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

10. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych  

z zawarciem umowy. 

 

Łęczna, dnia…………………………… Podpis klienta: ……………………………………… 

        
KLAUZULA ZGODY DLA KLIENTA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

ZWIĄZANYCH Z ZAWARCIEM UMOWY  

Zgodnie z artykułem 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 roku 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, dalej jako „RODO”), wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Łęczna sp. z o.o. w Łęcznej do celów związanych z zawarciem  
i realizacją zapisów umowy na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków. 
 
 
Łęczna, dnia……………………………….Podpis klienta: …………………………………………… 

https://pgkim.leczna.pl/
mailto:iod@pgkim.leczna.pl


 


