
WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY  
NA WYWÓZ NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH  

Z TERENU GMINY LEŚNA 

miejsce na potwierdzenie wpływu przez Urząd Miejski w Leśnej 

Urząd Miejski w Leśnej, Rynek 19, 59-820 Leśna 
sekretariat@lesna.pl, 75 721 12 39 wew. 43 

wydanie 1. II 2023 

 

 
………………………………………………………………… 

 miejscowość, data 

DANE WNIOSKODAWCY (ODBIORCY USŁUG) 

Imię i nazwisko lub nazwa firmy: 

……………………………………………………………………………… 

Ulica: ……………………………………………………………………. 

Miejscowość: ……………………………………………………….. 

Kod pocztowy: ………………………………………………........ 

Telefon: ……………………………………………………………….. 

E-mail: …………………………………………………………………. 

PESEL: ………………………………………………………………….. 

NIP*: …………………………… REGON*: ………………………….. 

KRS*: ………………………….. 

Pełnomocnik (jeśli został ustanowiony) 
Imię i nazwisko lub nazwa firmy: 

…………………………………………………………………………………. 

Adres: 
Ulica: …………………………………………………………………….... 

Miejscowość: ………………………………………………………….. 

Kod pocztowy: ………………………………………………........... 

Telefon: ………………………………………………………………….. 

E-mail: ……………………………………………………………………. 

Adres do doręczania faktur i korespondencji:   
                  (wypełnij jeśli jest inny niż powyżej)                               ……….………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

RODZAJ NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH 

□ ze zbiornika bezodpływowego  
□ z osadnika w instalacji przydomowej oczyszczalni 
ścieków 

 

WNIOSKUJĘ O ZAWARCIE UMOWY DLA NIERUCHOMOŚCI 

Miejscowość: ………………………………………………………………………………………………………. 

Ulica, nr domu: ……………………………………………………………………………………………………. 

Numer działki: ……………………………………………………………………………………………………… 

Obiekt posiada własne ujęcie wody: □ tak □ nie 
 
Liczba osób zamieszkujących …………………..   
 
Rodzaj budynku: 
□ jednorodzinny         □ wielolokalowy 
□ inny: …………………………………………….. 

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZBIORNIKA/OCZYSZCZALNI 

□ zbiornik bezodpływowy                  □ przydomowa oczyszczalnia  

Pojemność: ………………… m3       Częstotliwość wykonania usługi (opróżniania) ………………………………………. 

Rodzaj prowadzonej działalności*: …………………………………………………………  
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TERMIN OBOWIĄZYWANIA UMOWY 
□ nieokreślony 
□ określony do ………………………………. 

 

DODATKOWE INFORMACJE OD WNIOSKODAWCY (ODBIORCY USŁUG): 

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

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

Oświadczam, że: □ jestem właścicielem nieruchomości □ jestem współwłaścicielem- udział …………………………  

□ jestem dzierżawcą/najemcą □ jestem zarządcą □ posiadam inny tytuł prawny do nieruchomości (w tym 

użytkowanie nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym) 

NA WSKAZANEJ NIERUCHOMOŚCI:  

□ mieszkam                                                  □ mieszkam i prowadzę działalność gospodarczą  
□ prowadzę działalność gospodarczą 

ZAŁĄCZNIKI:  

□ pełnomocnictwo, upoważnienie (jeżeli dotyczy) 

□ odpis z księgi wieczystej lub inny dokument, z którego wynika tytuł prawny do nieruchomości  

□ REGON*  

□ KRS*  

□ wydruk z CEIDG*  

□ inne: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

WNIOSKODAWCA (ODBIORCA USŁUG) OŚWIADCZA, ŻE: 

Podane wyżej dane są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia wniosku, 
Zapoznał się z” Informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych RODO”. 

 

WYPEŁNIA PRACOWNIK URZĘDU MIEJSKIEGO W LEŚNEJ: 

Nieruchomość znajduje się na terenie aglomeracji              □ tak        □ nie 

Opinia kierowcy o możliwości dojazdu i opróżnienia zbiornika: …………………………………………………………………………….. 

Numer zawartej umowy lub przyczyna odmowy zawarcia: ……………………………………………………………………………………. 

 

 

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

                                 Data                            podpis 
 

Objaśnienia: 

□ należy zaznaczyć właściwe 

* dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą 
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niniejszego załącznika nie należy składać wraz z wnioskiem o zawarcie umowy 

 

 

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych RODO 

Na podstawie art. 13 ust. 1  i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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, informuję, że: 

Administratorem Pana/i Danych jest: Burmistrz Leśnej z siedzibą ul. Rynek 19, 59-820 Leśna 

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych 
oraz udostępnia jego dane kontaktowe: 

Imię i Nazwisko IOD: Kornelia Sieracka 

Adres  e-mail: iod@lesna.pl  
Telefon:     75 72 11 239  

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu: 

Zawarcia umowy i jej realizacji, zapewnienia realizacji świadczonych usług, należytego 
wypełnienia zadań wynikających z obowiązujących przepisów prawa, wystawienia i 
przechowywania faktur VAT oraz realizacji obowiązków księgowo-rachunkowych, 
zapewnienia komunikacji, w celach analitycznych i statystycznych 

Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych 
osobowych jest: 

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), 

Informacja o przekazywaniu danych do innych 
podmiotów: odbiorcami Pani/Pana danych osobowych 
będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 
danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do 
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa 

Okres przechowywania danych: 

1. czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu, 
2. czas wykonywania obowiązków prawnych przez Gminę, 
3. czas, w którym przepisy nakazują Gminie przechowywać dane;  
4. czas, w którym Gmina może ponieść konsekwencje prawne niewykonania 

obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz ustalenia, obrony i 
dochodzenia roszczeń i wierzytelności przez Gminę. 

Ma Pani/Pan prawo do: 

1. dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania, 
2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 
3. żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z 
zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.  18 ust. 2 RODO. 
4. wniesienia skargi do organu nadzorczego 

Nie przysługuje Pani/Panu prawo do: 
1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 
osobowych 
2.  do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO 

Pani/Pana dane: nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji oraz 
profilowaniu.   

 


