
Wnioskodawca (strona umowy)                                                  Krasnystaw, dnia.__________________________________ 

 
 
 
 
 

 
 

Wniosek  
o zawarcie umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków 

dotyczy posesji nr _______________ przy ul. ________________________________________________  

Wnioskodawca oświadcza że: 

1.  Oświadczenie o tytule prawnym korzystania z nieruchomości: 
 Oświadcza, że jestem:  
 - właścicielem*;  
 - użytkownikiem wieczystym*;  
 - współwłaścicielem w części _______________ (oraz oświadczam, że posiadam zgodę wszystkich  
    współwłaścicieli na zawarcie umowy)*; 
 - nieuregulowany stosunek prawny; inny ___________________________________________________________* 

Na potwierdzenie tytułu własności nieruchomości do wniosku dołączam: 

⎕ odpis z księgi wieczystej nr __________________________ 

⎕ inny dokument, z którego wynika tytuł prawny Odbiorcy usług do nieruchomości _____________________ 

      ____________________________________________________________________________________________________________________ 

2. Posesja podłączona jest  do miejskiej sieci wodociągowej*:           ⎕ nie                 ⎕ tak:    

      bezpośrednio   ⎕     lub      ⎕    poprzez instalację innych użytkowników (nr. posesji __________________) na co posiada ich zgodę. 

     Cel poboru wody __________________________________ Zapotrzebowanie: ________________ m3 /m-c  lub   ilość osób ____________________ 

     Stan początkowy wodomierza: __________________ m3.    Rozliczenie od dnia; _________________________________________________________ 

     Woda zużywana będzie na cele_________________________________________________________________________________________________________ 

3. Posiada własne ujęcia wody (studnia głębinowa)*:    ⎕ tak :pobór m3/m-c ______________________________     ⎕  nie 

4. Ścieki z posesji odprowadzane są*:         ⎕  nie               ⎕  tak - do: 

      miejskiej kanalizacji sanitarnej:  ⎕ bezpośrednio*  

      ⎕ poprzez instalację innych użytkowników na co posiadam ich zgodę 

     zbiornika bezodpływowego – szamba ⎕   i zobowiązuję się do zawarcia umowy na wywóz nieczystości ciekłych  

      przydomowej oczyszczalni ścieków* ⎕                       

1. Prowadzi działalność gospodarczą*:    ⎕  tak (jaką)___________________________________________________           ⎕ nie 

2. Nieruchomość stanowi*:        ⎕  działka niezabudowana       budynek: ⎕ zamieszkany           ⎕ w budowie                   

3. Miejsce lokalizacji wodomierza*:          ⎕  studzienka wodomierzowa         ⎕  budynek __________________________ 

4. Dodatkowe informacje*:         ⎕  zmiana Odbiorcy                           ⎕  nowe podłączenie          

 
 
 
 
 
            

                                                                                                                                                                        ________________________________________ 
                                                                                                                                                                                  (Czytelny podpis wnioskodawcy) 
 

  

* odpowiednie zaznaczyć                                                                                                                               

Nazwisko i imię / Nazwa*___________________________________________________________________________________________________ 

PESEL/NIP*___________________________ tel.  _________________________________ e-mail. ________________________________________ 

Adres do korespondencji: __________________________________________________________________________________________________ 

             Osoba fizyczna*                                                                                               Osoba prawna lub instytucja* 



 
KLAUZULA INFORMACYJNA 

do przetwarzania danych osobowych 
  
  
Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiet-
nia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, infor-
muję Pana/Panią, że: 
 
Administratorem Pana/i Danych jest: 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie zarejestrowane w Sądzie Rejonowym 
w Lublinie 
z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy KRS Nr 0000063575; NIP 564-00-04-334; Regon: 110084530. 
 
Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych oraz udostępnia jego dane kontaktowe: 
Górna Ewa., e-mail: aleksandra.jarocka@cbi24.pl 
 
Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu: 
Przyłączenia nieruchomości do sieci celem realizacji usług świadczonych przez PGK Sp. z o.o. tj. zobowiązań 
wynikających z umów na dostawę wody i odbiór ścieków oraz innych usług realizowanych przez PGK Sp. z 
o.o. na rzecz klientów. 
 
Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: 
Dane osobowe pozyskane w toku dotychczasowej współpracy lub pozyskane od Państwa dobrowolnie w trak-
cie nawiązywania współpracy, będą przetwarzane na podstawie Pana/Pani zgody w celach związanych z ko-
munikacją pomiędzy Panem/Panią a  administratorem danych i realizacją usług świadczonych przez PGK Sp.  
z o.o. 
 
Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów: 
W razie koniczności dane mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z administratorem przy rea-
lizacji celu dla którego zostały udostępnione oraz uprawnionym organom 
 
Okres przechowywania danych: 
Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji usług związanych z dostawą wody 
pitnej i odbiorem ścieków oraz komunikacji pomiędzy Panem/Panią a administratorem danych. 
 
Ma Pani/Pan prawo do: 

1.      dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania, 
2.      usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych, 
3.      wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 
4.      przenoszenia danych, 
5.      cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych, 

               6.      wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
Dane kontaktowe: 
Z administratorem danych można kontaktować się: 

1. pisemnie za pomocą poczt tradycyjnej na adres podany powyżej. 
2. za pomocą poczty elektronicznej na adres: aleksandra.jarocka@cbi24.pl 
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