
 
 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  
w Staszowie Spółka Gminy z o.o. 

ul. Wojska Polskiego 3, 28-200 Staszów 

L.dz. …………………….. 
 
 
Wnioskodawca/Pełnomocnik**    Staszów, dnia …………...……..……. 
 
 
……………………………………………………..    Adres do korespondencji 
Imię i nazwisko lub nazwa firmy 

 
……………………………………………………..    …………………………………………………… 
Ulica         Ulica 

         
…………………………………………………..    …………………………………………………… 
Kod pocztowy nazwa miejscowości       Kod pocztowy nazwa miejscowości 

         

……………………………………………………….. 
PESEL /NIP/ REGON 

 

………………………………………………………... 
Telefon kontaktowy / mail 

 

Z L E C E N I E 

Wykonania / przebudowy / usunięcia awarii**: 

    przyłącza wodociągowego 

 przyłącza kanalizacyjnego 

 sieci wodociągowej 

 sieci kanalizacyjnej 

 badania wydajności hydrantu 

 niedrożności zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej (WUKO) 

położonego(nej) w …………………………………ul ………………………………………………………nr ………..………… 

działka nr …………………………na podstawie wydanych warunków technicznych nr ………………………………..……. 

zgodnie z poniższymi ustaleniami** 

roboty ziemnie i przywrócenie działek położonych w pasie prowadzonych robót do stanu pierwotnego 

wykonam we własnym zakresie, 

    wykonanie robót ziemnych zlecam przedsiębiorstwu za dodatkowym wynagrodzeniem, 

    wykonanie robót zlecam z materiałów przedsiębiorstwa, 

    wykonanie robót zlecam z materiałów własnych. 

Jednocześnie zgłaszam do odbioru wykonane przyłącze i oświadczam, iż wskazanym budynkiem / nieruchomością 

władam*: 

 jako właściciel, 

 na podstawie umowy, 

 jako jej użytkownik 

Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zostanie przekazane w terminie 7 dni. 

Należność ureguluję*: 

 

  



 w kasie Przedsiębiorstwa 

 na wskazane konto 

Wykaz załączników: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z informacją dotyczącą ochrony danych osobowych zawartą na drugiej stronie dokumentu zlecenia 

usunięcia awarii. 

 

 

        ……………………………………………….. 
             Czytelny podpis zlecającego 
 
* zaznaczyć odpowiedni kwadrat  ** niepotrzebne skreślić 

 

Wypełnia pracownik PGKiM Staszów 
 
 
………………………………………………………………..   Data przyjęcia zgłoszenia ……………………………… 
Czytelny podpis osoby przyjmującej zgłoszenia  

 

 
Klauzula informacyjna RODO 
 
Na podstawie art.13 ust 1 i ust 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/676 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych orz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (dalej jako RODO) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Sp. gminy 
z o.o. informuje, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Sp. gminy z o.o. z siedzibą w 28-200 Staszów, ul. Wojska 
Polskiego 3. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy pod numerem telefonu 15 864 26 41 wew. 54 lub pod adresem amail: iodo@pgkim.pl. 
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy na podstawie Art. 6, ust. 1, lit. B RODO. 
4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 
5. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres przewidziany przez przepisy obowiązującego prawa lub w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora, 

dane przetwarzane są do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego. 
6. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 
7. Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia 

zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. 
8. Mają Państwo prawo do przenoszenia danych. 
9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy lub wykonania usług. 
11. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych lub jej wycofanie mogą Państwo realizować składając oświadczenie: mailowo, osobiście w biurze obsługi klienta lub 

korespondencyjnie. 

 

 

 



Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  
w Staszowie Spółka Gminy z o.o. 

ul. Wojska Polskiego 3, 28-200 Staszów 

NIP   866-00-01-412 tel.: (0-15) 864-26-41 PEKAO S.A. nr rach: 63 1240 2803 1111 0000 3290 1485 
REGON 830251455 fax: (0-15) 864-26-43 BS Staszów  nr rach: 19 9431 0005 2001 0000 0345 0001 
BDO: 000012111 e-mail: sekretariat@pgkim.pl KRS    0 0 0 0 1 4 8 3 6 3  –  X Wydz. Gosp. Sądu Rejonowego w Kielcach 
www.pgkim.pl  Wysokość kapitału zakładowego: 28 768 000,00 zł 

Załącznik nr 2 do Zarządzenia 
         Staszów, dnia …………...……..……. 
 
 

POTWIERDZENIE 
 

WYKONANIA / PRZEBUDOWY / USUNIĘCIA AWARII **  

 

Dotyczy zlecenia L.dz. …….………/……..……… z dnia ………………………………. 

 
 
Opis wykonanych prac:……………………………………………………………………………..….……..………….. 
 
 
………………………………………………………….………………………………………………………..……..…… 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………..……… 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………..………… 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………….……….… 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………..……… 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
………………………………………………………………..  Data i godzina zakończenia prac  …………..………………………… 
                    Czytelny podpis pracownika PGKiM   

 
 
Uwagi zlecającego dotyczące wykonanych prac:…………………………………………………………..………….. 
 
 
………………………………………………………….………………………………………………………..……..……  
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………..……… 
 
 
 
 
        ……………………………………………….. 
        Potwierdzenie wykonania zlecenia. Czytelny podpis zlecającego 
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