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CZĘŚĆ A – WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA / ODBIORCA 

      DANE OSOBY WNIOSKUJĄCEJ O ZAWARCIE UMOWY 

firma / instytucja  

KRS / NIP  

telefon kontaktowy *  

adres e-mail *  

        ADRES SIEDZIBY  KORESPONDENCYJNY 

ulica i nr budynku / lokalu   

kod pocztowy i miejscowość   

Wnoszę o zawarcie umowy na odbiór nieczystości ciekłych dostarczanych własnym taborem asenizacyjnym na oczyszczalnię ścieków 
„CENTRUM” w Dąbrowie Górniczej. Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami oferty i nie wnoszę do nich zastrzeżeń. 

ZEZWOLENIE NA OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH 

 Wnoszę o wydanie zgody na przyjmowanie nieczystości ciekłych do stacji zlewnej w celu uzyskania zezwolenia** 
na opróżnianie zbiorników bezodpływowych z terenu …………………………….……….…………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….. 

 Posiadam zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych z terenu …………………………………………………………………..… 
……………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………….…… 

 

INFORMACJA O POSIADANYCH SAMOCHODACH ASENIZACYJNYCH 

LP NUMER REJESTRACYJNY MARKA / MODEL SAMOCHODU OBJĘTOŚĆ ZBIORNIKA w m3 

1    

2    

3    

4    

5    
 

RODZAJ DOSTARCZANYCH NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH  ścieki bytowe  ścieki przemysłowe 

Jeżeli nieczystości ciekłe będą dostarczane z miejsc, w których prowadzona jest działalność handlowa, przemysłowa, składowa, transportowa  
lub usługowa, należy załączyć do wniosku listę zawierającą adresy tych nieruchomości oraz nazwy podmiotów prowadzących działalność 
gospodarczą. Każdy z wymienionych podmiotów powinien przekazać niezbędne dane o rodzaju i wielkości produkcji, stosowanych procesach 
technologicznych oraz o gospodarce ściekowej w zakładzie w celu określenia ilości dostaw ścieków przemysłowych, ich czasowego rozkładu  
oraz rodzaju zawartych w nich zanieczyszczeń. 

 

UMOWA BĘDZIE WYKORZYSTYWANA DO UZYSKANIA POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO  tak  nie 

UWAGI : ……………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………… 
Oświadczam, że zapoznałem/am się z załączoną do wniosku klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych zamieszczoną na drugiej 
stronie wniosku 

DATA I CZYTELNY PODPIS WNIOSKODAWCY / ODBIORCY  

*   Podanie danych w oznaczonych polach jest dobrowolne, oznacza zgodę na ich przetwarzanie w celu usprawnienia obsługi klienta w okresie 
wykonywania umowy. Zgoda może być wycofana przez Wnioskodawcę w dowolnym momencie. 

**   Po uzyskaniu zezwolenia z Urzędu Miasta Dąbrowa Górnicza na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych  
i transporcie nieczystości ciekłych należy niezwłocznie dostarczyć je do Dąbrowskich Wodociągów sp. z o.o. celem uzupełnienia dokumentacji 
niezbędnej do zawarcia umowy na odbiór nieczystości ciekłych dostarczanych taborem asenizacyjnym do stacji zlewnych. 

  

WNIOSEK  
DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 

 
O ZAWARCIE UMOWY  

NA ODBIÓR NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH 
 
 

 
 
 
 
 

REJESTRACJA DOKUMENTU 

 
 

 
Dąbrowskie Wodociągi sp. z o.o. 
ul. Powstańców 13 
41-300 Dąbrowa Górnicza 

  www.dabrowskie-wodociagi.pl 
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 Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych 

     Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) 
informuję, że:  

 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Dąbrowskie Wodociągi sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej z siedzibą w Dąbrowie Górniczej  

(41-300), ul. Powstańców 13, zwane dalej Spółką;  
2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

- zawarcia i realizacji umowy o odbiór nieczystości ciekłych na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO; 
- wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizacją ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę  

i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, 
- realizowania prawnie uzasadnionego interesu Administratora m.in. w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń na podstawie  

art. 6 ust. 1 lit. f RODO; 
3. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz do organizacji międzynarodowych;  
4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom na mocy przepisów prawa lub powierzone na podstawie 

umów powierzenia danych osobowych, w szczególności podmiotom działającym na zlecenie Dąbrowskich Wodociągów sp. z o.o.;  
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy oraz  po zakończeniu trwania umowy przez okres  

5 lat w celu realizowania prawnie uzasadnionego interesu Administratora, tj. m.in. ewentualnego dochodzenia roszczeń; 
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo  

do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;  

7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania;  
8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego (na adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,  

00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia  
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;  

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest ono warunkiem zawarcia i/lub realizacji umowy oraz świadczenia 
usług, tj. realizacji celu określonego w pkt. 2 klauzuli. Konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych osobowych będzie brak możliwości 
współpracy z Administratorem Danych;  

10. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, na adres  
e-mail: rodo@dabrowskie-wodociagi.pl lub w siedzibie Administratora Danych. 

 
CZĘŚĆ B – WYPEŁNIA PRACOWNIK PRZYJMUJĄCY WNIOSEK 

   UWAGI: ………………………….............................................................................................................................................................................................. 

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

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

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

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

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

KOD KLIENTA NUMER PUNKTU SIECI DATA I CZYTELNY PODPIS PRACOWNIKA PRZYJMUJĄCEGO WNIOSEK 

   

 


