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Odbiorca usług:                                              

Imię i nazwisko / Nazwa Przedsiębiorcy:                                                                           

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

Adres zamieszkania / Siedziba Przedsiębiorcy:  

.............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

Nr nabywcy: 

 

Oświadczenie 
 

Dotyczy zawartej umowy nr :                          z dnia: ................................................  r.   

o zaopatrzenie  w wodę i/lub odprowadzanie ścieków.  
Ja, wyżej wymieniony(a) Odbiorca usług, w związku z zawartą ww. umową  świadomy(a) odpowiedzialności za podanie 

w niniejszym oświadczeniu nieprawdy oświadczam, że posiadana (administrowana*) przeze mnie nieruchomość pod 

adresem: 

................................................................................................................................................................................ 
                                                                            ( miejscowość, ulica, nr budynku/nr działki) 

posiada: 

1. Czynny przyłącz do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej:                   TAK                  NIE 
2. Zbiornik bezodpływowy na nieczystości płynne (odstojniki):       TAK                  NIE 
3. Czynny przyłącz do sieci wodociągowej miejskiej:                              TAK                  NIE 
4. Czynny przyłącz lokalnego ujęcia wody (studnia):                              TAK                       NIE 
5. Wyposażenie sanitarne lokalu mieszkalnego, tj. :    bieżąca woda,            WC,            łazienka,           brak łazienki i WC. 
6. Szklarnię z uprawą warzyw lub kwiatów:                                TAK    NIE  
7. Gospodarstwo rolne z hodowlą bydła:                    TAK            NIE 
8. Miejsce gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza:                 TAK            NIE 

 rodzaj prowadzonej działalności gosp.: ……………………………………………..…………………. 

 w tym liczba zatrudnionych osób: …………….. 

 w tym ilość miejsc konsumpcyjnych: ……………… 
 

Dodatkowo oświadczam, że budynek zamieszkuje aktualnie                            osób/ osoby/ osoba.   

Zmiana ta nastąpiła w dniu .............................................. . 

Podana wyżej informacja służyć będzie do ustalenia prawidłowej ilości odprowadzonych ścieków z ww. nieruchomości 
jako równych ilości pobranej wody określonej w oparciu o przeciętne normy zużycia wody z uwagi na brak zainstalowania 
urządzenia pomiarowego (zgodnie z art. 27 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w  wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków).  
 
Ponadto zobowiązuję się do zawiadomienia Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej – Krośnieński Holding 
Komunalny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o wszystkich zmianach dotyczących liczby osób korzystających 
z usług wodociągowo-kanalizacyjnych (osób zamieszkujących ww. nieruchomość). Zawiadomienie takie złożone 

Do: 
Miejskie Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunalnej – 

Krośnieński Holding Komunalny 
Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością 

38-400 Krosno, ul. Fredry 12 
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zostanie w formie pisemnej w Biurze Obsługi Klienta Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego Sp. z o.o. 
w Krośnie przy ul. Fredry 1, w terminie do 7 dni od dnia zaistnienia tych zmian.   

 
Klauzula informacyjna: 

Na podstawie art. 13 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 oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO), niniejszym informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych, jest 
Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o.. Może Pani/Pan skontaktować się z nami pisząc na adres: ul. Fredry 12, 38-400 Krosno, 
lub z powołanym przez nas Inspektorem ochrony danych osobowych, pisząc na adres: iod@mpgk.krosno.pl .  
Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe na potrzeby związane z: 
 nawiązywaniem i utrzymywaniem kontaktów biznesowych – niezbędnych do zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 
 zawarciem i obsługą umów (art. 6 ust 1 lit. b RODO); 
 prowadzeniem działań windykacyjnych, w przypadku braku płatności za realizację umowy sprzedaży lub usługi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 
 wypełnieniem obowiązków wynikających z Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (art. 6 ust 1 lit c RODO). 

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałych przypadkach dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do 
realizacji umowy. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez nas do czasu trwania relacji biznesowych lub do 5 lat od rozliczenia 
sprzedaży w danym roku podatkowym. W przypadku przetwarzania danych w związku z windykacją należności – do czasu zaspokojenia 
roszczeń lub upływu czasu dochodzenia roszczeń. 
Pani/Pana dane osobowe przekazywać będziemy do firm obsługujących nas w zakresie teleinformatycznym, prawnym, podmiotom uprawnionym 
do dostępu do danych, na podstawie przepisów prawa.  
Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do: 

1) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
2) sprostowania (poprawiania) swoich danych; 
3) usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; 
4) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 
5) przenoszenia danych, w zakresie danych przetwarzanych przez Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o. w związku z realizacją umowy; 
6) wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 
 

 
 

      
 
Krosno, dn. ............................            ..............………………...........……………………….  

                                        Podpis czytelny Odbiorcy usług 
                                                                                                                    potwierdzający prawdziwość w/w danych 

 
 

 

Składający oświadczenie otrzymał kopię niniejszego dokumentu:                            TAK                       NIE 
 

  


