
PGK Sp. z o.o.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji

w Radomsku, ul. Krzywa 12 WK/..................…

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY NA DOSTAWĘ WODY I /LUB ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

Dane wnioskodawcy

Imię i nazwisko / Nazwa Firmy 

Imiona rodziców

seria i nr dowodu osobistego organ wydający 

nr telefonu kontaktowego 

adres do korespondencji

adres zamieszkania

Dane dotyczące obiektu , do którego ma być  jest dostarczana woda i/ lub odbierane ścieki

adres posesji, której dotyczy wniosek

pobór wody od dnia wprowadzanie ścieków od dnia

data montażu wodomierza aktualny stan wodomierza

wodomierz fabryczny nr średnica data legalizacji 

miejsce zainstalowania wodomierza
ilość osób zamieszkałych / zatrudnionych (piwnica, studnia wodomierzowa, inne)

                /
miejsce wprowadzania ścieków z w/w posesji 

Określam swoje zapotrzebowanie na:

a) pobór wody do celów socjalno - bytowych w ilości 

b) pobór do celów innych w ilości

c) wprowadzanie ścieków bytowo-gospodarczych w ilości
Str. 1 

( (44) 682-46-44, 682-47-37 

PESEL(REGON w przypadku firmy)

NIP:(w przypadku firmy)

przeznaczenie obiektu (budynek mieszkalny /  działalność gospodarcza)



d) wprowadzanie ścieków przemysłowych w ilości 

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością

Oświadczam , że posiadam prawo do dysponowania w/w nieruchomością wynikające z tytułu:

1.          Własności 

wynikające z następujących dokumentów :
( akt notarialny, księga wieczysta lub aktualna decyzja dotycząca podatku od nieruchomości)

(wpisać nr dokumentu ,datę wydania ,dla aktu notarialnego - notariusza)

Wnoszę o zawarcie umowy na czas nieokreślony , określony tj. do 
(niepotrzebne skreślić )

Wszelkie zmiany powyższych danych należy zgłaszać w terminie 7 dni od ich zaistnienia . Podstawą do zmiany 

danych jest wypełnienie nowego wniosku Nowe zmiany zawarte w nowym Wniosku będą obowiązywały od dnia wypełnienia.

podpis przyjmującego data miejscowość i czytelny podpis 

składającego wniosek i oświadczenie str.2

2.          Współwłasności ( imię i nazwisko oraz adres zamieszkania współwłaścicieli ) 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Radomsku ul. Stara 
Droga 85. PGK Sp. z o.o. wyznaczyło Inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@pgk-
radomsko.pl lub przesyłką pocztową na adres PGK Sp. z o.o. w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych. 
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania w/w wniosku – art. 6 pkt. 1 lit. b RODO. Państwa dane osobowe będą 
przekazywane: a) osobom upoważnionym przez Państwa, b) podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie i w imieniu PGK Sp. z o.o. 
oraz osobom upoważnionym, zatrudnionym w tych podmiotach oraz ich pełnomocnikom (np. podmioty zajmujące się windykacją 
należności, obrotem wierzytelnościami, dochodzeniem roszczeń, dostawcy systemów informatycznych, operatorzy pocztowi i kurierzy, 
banki), c) organom państwowym uprawnionym do otrzymania Państwa danych na podstawie przepisów prawa. Państwa dane osobowe 
będą przetwarzane przez okres wynikający z ustawy o rachunkowości. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 
przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Przysługuje Państwu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania 
danych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym 
mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. PGK sp. z o.o. nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich (poza UE) lub organizacji 
międzynarodowych. Podanie danych osobowych jest wymagane przez PGK Sp. z o.o. w celu realizacji wniosku. Konsekwencją 
niepodania danych osobowych wymaganych przez PGK Sp. z o.o. jest brak możliwości realizacji wniosku.
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