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Łęczna, dnia ………………… 
 

 
Pani/Pan …………………………… 
 
[adres………………………………… 
 
Właściciel/współwłaściciel nieruchomości 
 
Numer ewidencyjny działki:…………………  

 
 

Deklaracja przyłączenia nieruchomości do planowanej do budowy sieci 
kanalizacyjnej w miejscowości Stara Wieś, Stara Wieś-Stasin  

udzielona na rzecz: 
 
 
 

Spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Łęczna Sp. z o.o.               
z siedzibą w Łęcznej, 21-010, ul. Krasnystawska 54, zarejestrowanej w rejestrze 
przedsiębiorców KRS pod numerem 0000077946, o kapitale zakładowym w wysokości 
32 118 500,00 zł, o numerze BDO: 000008045, NIP: 713-020-79-09, reprezentowanej 
przez Radosława Tkaczyka - Prezesa Zarządu, dalej zwane PGKiM Łęczna Sp. z o.o. 

 
Ja niżej podpisany/a ………………………………………………… (imię i nazwisko),  
 
zamieszkały/a ……………………………………………………………………….. (adres),  
 
adres poczty e-mail:*…………………………………….……telefon*…………………… 
 
oświadczam, że: 
 

1. Wyrażam wolę przyłączenia mojej nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej 
w miejscowości Stara Wieś, Stara Wieś-Stasin planowanej do budowy przez 
PGKiM Łęczna Sp. z o.o. 

2. Oświadczam, że zostałam/em poinformowany, że zgodnie z Art. 15 ust. 2 
ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 
z dnia 7 czerwca 2001 roku (Dz.u. z 2020 r. poz. 2028, z 2022 r. poz. 1549)  
„realizację budowy przyłączy do sieci (…) zapewnia na własny koszt osoba 
ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci” 

 
 
 
 

______________________ 
Czytelny podpis właściciela/współwłaściciela 

nieruchomości  

 
 
 
*-dane nieobowiązkowe 
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ZAŁĄCZNIK DOTYCZĄCY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

KLAUZULA INFORMACYJNA PRZY POBIERANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 

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  tel. 81 752 10 44 wew. 153 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: przeprowadzenia procedury zaprojektowania i 
wybudowania sieci kanalizacji sanitarnej, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a i lit. c RODO; 

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. 
Przekazywanie danych będzie dokonywane przy zastosowaniu obowiązków, wynikających z przepisów 
RODO. 

5. Pani/Pana dane osobowe pozyskane w celu: przeprowadzenia procedury wykonania robót budowlanych 
polegających na zaprojektowaniu i wybudowaniu sieci kanalizacji sanitarnej, będą przechowywane przez 
okres niezbędny na przeprowadzenie robót budowlanych polegających na zaprojektowaniu i wybudowaniu 
sieci kanalizacji sanitarnej, 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 
przeprowadzeniem procedury zaprojektowania i wybudowania sieci kanalizacji sanitarnej. 
 

Łęczna, dnia……………………………  
Czytelny podpis współ/właściciela nieruchomości : ……………………………………… 
       

KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  
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 zaprojektowaniem i wybudowaniem sieci kanalizacji sanitarnej. 
 
Łęczna, dnia……………………………….  
Czytelny podpis współ/właściciela nieruchomości : ……………………………………… 
 

 

 

 

https://pgkim.leczna.pl/

