
Załącznik nr I 

PROCENTOWY UDZIAŁ PK PEGIMEK SP. Z O.O. W FINANSOWANIU INWESTYCJI 
Z UWZGLĘDNIENIEMASPEKTÓW EKONOMICZNYCH 1 TECHNICZNO - ROZWOJOWYCH 

 Dla sieci wodociągowej o średnicy nominalnej (hydraulicznej) do dn125 i dla sieci kanalizacji 
sanitarnej o średnicy nominalnej do dn200 

Ilość osób* w przeliczeniu na 100m bieżących 
sieci wodociągowej lub kanalizacji 

sanitarnej** 

Procentowy zwrot nakładów dla pokrycia 
kosztów inwestycji 

0-15 5% 
16-25 10% 
26-35 15% 
36-50 20% 
51-75 30% 
76-100 40% 

powyżej 100 50% 
* W budownictwie mieszkalnym jednorodzinnym, wielorodzinnym i wielolokalowym, ilość osób jaką 

należy przyjmować na jedno gospodarstwo domowe wynosi średnio 4 os. 
** lub równoważne zużycie wody 
+ 

Dla sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej o średnicach większych, stosuje się zwiększenie 
procentowego zwrotu 

Rodzaj sieci Średnica nominalna 
Zwiększenie procentowego 

zwrotu o: 

wodociągowa 
150 3% 

200 i powyżej 5% 

kanalizacji sanitamej 
250 3% 

300 I powyżej 5% 
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UMOWA PRZEDWSTĘPNA nr............................ 

zawarta w dniu……………………. roku w Świdniku pomiędzy Przedsiębiorstwem Komunalnym 
Pegimek Sp. z o.o. z siedzibą w Świdniku przy Al. Lotników Polskich 5, 21-040 Świdnik, zarejestrowana 
w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000124113, NIP: 713-020-78-84, REGON: 430121305, zwanym 
w umowie PK Pegimek Sp. z o.o. reprezentowanym przez: 

1. Jerzego Irsaka – Prezesa Zarządu 
2. Justynę Mierzwę – Wiceprezesa Zarządu 

a: 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
zwanym/ą/ dalej Inwestorem,  

 
§ 1 

Przedmiotem umowy jest wybudowanie przez Inwestora sieci wodociągowej/kanalizacyjnej* 
umożliwiającej podłączenie nieruchomości Inwestora wskazanej we wniosku o rozbudowę sieci wod-kan. 

 
Lokalizacja urządzenia:      

 ulica  
nr 

domu/działka 
 miejscowość 

 
Parametry sieci wodociągowej: L=……………………, Ø …………….. materiał: .………………………… 
 
Parametry sieci kanalizacji sanitarnej : L=………………, Ø …………….. materiał: .………………………… 
 

.    
 

§ 2 
1. Realizacja umowy odbywać się będzie w szczególności na podstawie: 

a) Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków; 

b) Warunków technicznych podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej nr  ... …………. 
wydanych przez PK Pegimek Sp. z o.o. w dniu …………… na wniosek Inwestora ubiegającego 
się o przyłączenie; 

c) Regulaminu rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej stanowiących własność 
PK Pegimek Sp. z o.o. 

2. Wniosek Inwestora oraz warunki techniczne przyłączenia stanowią załączniki do niniejszej umowy i 
są jej integralną częścią. 

 
§ 3 

1. PK Pegimek Sp. z o.o. oświadcza, że w obowiązującym Planie rozwoju i modernizacji urządzeń 
wodoci ągowych i  urządzeń  kanal izacyjnych nie  jes t  przewidziana  budowa s iec i  
wodociągowej/kanalizacyjnej* do której mogłaby zostać przyłączona nieruchomość Inwestora. 

2 .  I n w e s t o r  o ś wi a d c z a ,  ż e  w  t e r m i n i e  d o  d n i a  … … … … … . . r o k u  z  w ł a s n y c h  ś r o d k ó w  
w y b u d u j e  zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi i projektem budowlanym (uzgodnienie 
z PK Pegimek Sp. z o.o. nr ………………..) 

a) sieć wodociągową: - średnica…………………………... -długość  .......................................  
b) sieć kanalizacji sanitarnej: - średnica …………………-długość  ........................................  

3. Do wyżej wymienionej sieci Inwestor zamierza podłączyć …………… osób/ pobrać wodę 
w ilości …………… m3/d*. 
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§ 4 

Strony ustalają że do obowiązków Inwestora należy: 

1. Uzyskanie pozwolenia/zgłoszenia na budowę. 
2. Zlecenie wykonania sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej* wyłącznie wykonawcy posiadającemu 

niezbędne doświadczenie oraz zasoby sprzętowe oraz personalne do budowy sieci. 
3. Zgłoszenie w PK Pegimek Sp. z o.o. w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji (dalej ZWiK) o 

przystąpieniu do robót budowlano-instalacyjnych na 7 dni przed ich rozpoczęciem. 
4. Wykonanie sieci zgodnie z przepisami Prawa budowlanego. 
5. Umożliwienie upoważnionym pracownikom PK Pegimek Sp. z o.o. ZWiK sprawowania, 

niezależnego od nadzoru Inwestora, nadzoru technicznego w trakcie budowy sieci. 
6. Zlecenie służbom geodezyjnym wykonania inwentaryzacji powykonawczej sieci. 
7. Dokonanie odbioru sieci od wykonawcy przy udziale pracowników PK Pegimek Sp. z o.o. ZWiK 

i sporządzenie na tę okoliczność protokołu odbioru podpisanego przez wszystkich uczestników odbioru. 
8. Uzyskanie skutecznego zgłoszenia zakończenia robot budowlanych/pozwolenia na użytkowanie 

z właściwego organu Nadzoru budowlanego. 

9. Przekazanie wybudowanej sieci do eksploatacji i na własność PK Pegimek Sp. z o.o. ZWiK poprzez 
zawarcie umowy o przekazanie sieci. 

10. Równocześnie z przekazaniem sieci, Inwestor przeniesie na PK Pegimek Sp. z o.o. ZWiK 
przysługujące mu wobec wykonawcy sieci uprawnienia z tytułu gwarancji i rękojmi na okres co najmniej 
36 miesięcy. 

 
§ 5 

Strony ustalają, że do obowiązków PK Pegimek Sp. z o.o. ZWiK należy: 

1. Sprawowanie nadzoru technicznego w trakcie budowy sieci niezależnie od nadzoru inwestorskiego. 
2. Uczestnictwo w odbiorze technicznym na poszczególnych etapach budowy sieci. 
3. Udział w pracach komisji odbioru końcowego. 
4. Przejęcie do eksploatacji i na własność sieci określonej w § 3 ust. 2 niniejszej umowy, po podpisaniu bez 

zastrzeżeń protokołu końcowego odbioru technicznego i umowy o przekazanie sieci. 
 

§ 6 
Strony zgodnie oświadczają, że po dokonanym końcowym odbiorze technicznym, Inwestor przekaże, a 
PK Pegimek Sp. z o.o. ZWiK przejmie od Inwestora wybudowaną sieć jako sieć miejską i stanie się ona 
dostępna dla wszystkich odbiorców spełniających wymagania techniczne PK Pegimek Sp. z o.o. ZWiK. 

 
§ 7 

1. W dacie uzyskania skutecznego zgłoszenia zakończenia robót budowlanych/pozwolenia do użytkowania 
sieci wod.-kan. Inwestor zobowiązuje się do złożenia wniosku o zawarcie umowy o przekazanie sieci 
przenoszącej na PK Pegimek Sp. z o.o. ZWiK prawo własności do sieci za wynagrodzeniem ustalonym 
na zasadach określonych w „Regulaminie rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej" na 
podstawie zweryfikowanego przez PK Pegimek Sp. z o.o. ZWiK kosztorysu powykonawczego 
wykonanego w oparciu o średnie ceny wg. Sekocenbud dla województwa lubelskiego aktualne na dzień 
realizacji inwestycji. 

2. Wniosek złożony do 30 września rozpatrzony będzie w danym roku kalendarzowym a wyplata 
należności za przejętą sieć zostanie uwzględniona w budżecie na kolejny rok budżetowy/kalendarzowy 

 
§ 8 

1. W przypadku niedotrzymania zadeklarowanego terminu określonego w § 3 ust. 2 może nastąpić 
przesunięcie terminu odpłatnego przekazania sieci o jeden rok. 

2. W przypadku zbycia nieruchomości wymienionej w § 1, Inwestor może przenieść zobowiązania 
wynikające z niniejszej urnowy na nabywców nieruchomości. O fakcie zbycia nieruchomości 
zobowiązany jest niezwłocznie poinformować PK Pegimek Sp. z o.o. ZWiK. 
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3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy powołane w § 2 umowy oraz 
przepisy kodeksu cywilnego. 

4. Zmiana lub uzupełnienie postanowień niniejszej umowy, mogą nastąpić wyłącznie w drodze aneksu 
podpisanego przez strony umowy, pod rygorem nieważności. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji 
umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy. 

5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 

§ 9 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Komunalne Pegimek Spółka z o.o., 

21-040 Świdnik; Al. Lotników Polskich 5; tel. 81 75 120 44; e-mail: biuro@pegimek.swidnik.pl . 
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych – e-mail: iod@pegimek.swidnik.pl . 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

a. wykonania zawartej z Panią/Panem umowy, a  podstawą prawną przetwarzania  jest wykonanie umowy, 
której  jest  Pani/Pan  stroną  lub podjęcie działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy; 
b. dochodzenia ewentualnych roszczeń i obrony przed nimi, co stanowi prawnie uzasadniony interes 
administratora; 
c.  do  celów  podatkowych  i  rachunkowych,  na  podstawie  ustawy  o rachunkowości i ordynacji podatkowej. 

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane organom upoważnionym do ich otrzymania na podstawie 
przepisów prawa, osobom współpracującym na podstawie umów cywilnoprawnych z PK Pegimek Spółka 
z o.o., jeżeli wynika to z zakresu ich kompetencji oraz podmiotom świadczącym dla PK Pegimek Spółka z o.o. 
usługi w zakresie ochrony fizycznej oraz serwisu i utrzymania systemów alarmowych, informatycznych oraz 
oprogramowania. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy, a po tym czasie przez okres 
wymagany prawem do celów rozliczeń podatkowych oraz przedawnienia ewentualnych roszczeń. 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do przekazanych danych osobowych, prawo 
do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do niesienia  skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem koniecznym do zawarcia z Panią/Panem umowy.   
9. Procedura realizacji praw osób, których dane dotyczą znajduje się na stronie internetowej PK Pegimek Sp. z 

o.o. pod adresem: www.pegimek.swidnik.pl  w zakładce RODO oraz w siedzibie spółki przy Al. Lotników 
Polskich 5 w Świdniku oraz w ZWiK przy ul. Janusza  Kusocińskiego 86 w Świdniku.  

 
 
*niepotrzebne skreślić 

 
 
 
         PK Pegimek Sp. z o.o. Inwestor 
 
 

 



DANE WNIOSKODAWCY Świdnik, dn. ……………… 
 
 

Przedsiębiorstwo Komunalne  
Pegimek Sp. z o.o.  

Al. Lotników Polskich 5, 21-040 Świdnik  
 

imię nazwisko / nazwa przedsiębiorstwa 

adres zameldowania 

adres do korespondencji  

PESEL / NIP, REGON, KRS                                                   telefon kontaktowy, e-mail ** 

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O PRZEKAZANIE: 

 sieci wodociągowej realizowanej na podstawie umowy przedwstępnej nr ………………...z dn.  ...........................  

o parametrach: L= ................................ m, materiał/śr.  ...........................  studnia: materiał/śr.  ....................  Ilość:  ..........  szt. 

 sieci kanalizacji sanitarnej realizowanej na podstawie umowy przedwstępnej nr…………… z dn.  .......................  

o parametrach: L= ................................... m, materiał/śr.  ............................  studnia: materiał/śr. .....................  Ilość:  ..........  szt. 

LOKALIZACJA SIECI: rejon ul. ..................................................................................... w  .........................................  

nr ew. dz.  ............................................... obręb geodezyjny ............................................  

OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY: 
 Wnioskodawca oświadcza, że zapoznał się z zasadami określonymi w Regulaminie rozbudowy sieci wodociągowej 

i kanalizacji sanitarnej stanowiących własność PK Pegimek Sp. z o.o. (Regulamin dostępny jest w formie 
elektronicznej na www.pegimek.swidnik.pl) 

 Wnioskodawca oświadcza, że sieć wodociągowa i/lub kanalizacji sanitarnej* zrealizowana została w celu dostawy wody 
i/lub odbioru ścieków* z: 

 Zabudowa jednorodzinna: ilość budynków:  ................................................, ilość osób: …………. 
 Zabudowa wielorodzinna: ilość budynków:  ................................................, ilość osób: …………. 
 I n n e  … … … … … … … … … … … … … … . . , zapotrzebowanie na wodę ................................ (m3/dobę) 

ZAŁĄCZNIKI: 
 zgłoszenie/pozwolenie na budowę, dokumentacja powykonawcza, inwentaryzacja geodezyjna, potwierdzenie zgłoszenia zakończenia robót/decyzja 

pozwolenia na użytkowanie wybudowanych sieci/postanowienie o braku sprzeciwu, odbiór robót wykonanych w pasie drogowym przez Zarządcę 
drogi, kosztorys powykonawczy, faktura VAT 

PK Pegimek Sp. z o.o. w Świdniku zastrzega sobie prawo żądania od Wnioskodawcy przedłożenia dodatkowych 
dokumentów. 

** Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich dodatkowych danych osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem 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, w celach realizacji niniejszego wniosku oraz realizacji umowy zawartej na jego podstawie 
przez Przedsiębiorstwo Komunalne PEGIMEK Sp. z o.o.  w Świdniku. 

Klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Komunalne Pegimek Spółka z o.o., 21-040 Świdnik; Al. Lotników Polskich 5; tel. 81 

7512044; e-mail: biuro@pegimek.swidnik.pl . 
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych – e-mail: iod@pegimek.swidnik.pl . 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

a. niezbędnym do realizacji przedmiotu wniosku, zawarcia i wykonania zawartej z Panią/Panem umowy, a podstawą prawną przetwarzania jest realizacja 
wniosku oraz wykonanie umowy, której będzie Pani/Pan stroną lub podjęcie działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy; 

b. realizacji obowiązków wynikających z wymogów utrzymania i eksploatacji sieci i urządzeń wod.-kan.; 
c. dochodzenia ewentualnych roszczeń i obrony przed nimi, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora; 
d. do celów podatkowych i rachunkowych, na podstawie ustawy o rachunkowości i ordynacji podatkowej. 

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane organom upoważnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa, osobom współpracującym na 
podstawie umów cywilnoprawnych z PK Pegimek Spółka z o.o., jeżeli wynika to z zakresu ich kompetencji oraz podmiotom świadczącym dla PK Pegimek 
Spółka z  o.o. usługi w zakresie ochrony fizycznej oraz serwisu i utrzymania systemów alarmowych, informatycznych oraz oprogramowania. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy zawartej na podstawie niniejszego wniosku, a po tym czasie przez okres wymagany 
prawem do celów rozliczeń podatkowych oraz przedawnienia ewentualnych roszczeń. 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do przekazanych danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do niesienia  skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. 
Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem koniecznym do zawarcia z Panią/Panem umowy.   
9. Procedura realizacji praw osób, których dane dotyczą znajduje się na stronie internetowej PK Pegimek Sp. z o.o. pod adresem: www.pegimek.swidnik.pl  

w zakładce RODO oraz w siedzibie spółki przy ul. Konopnickiej 3 w Świdniku oraz w ZWiK przy Al. Lotników Polskich 5 w Świdniku.  
 
 

…………………………………………………………….. 
data i czytelny podpis wnioskodawcy 
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UMOWA NR ............................... 

 o przekazanie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do eksploatacji  
i na własność PK Pegimek Sp. z o.o. 

 
zawarta w Świdniku w dniu …………………. pomiędzy: 
Przedsiębiorstwem Komunalnym Pegimek Sp. z o.o. z siedzibą w Świdniku przy Al. Lotników 
Polskich 5, 21-040 Świdnik, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą 
w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000124113, 
NIP: 713-020-78-84, REGON: 430121305, zwanym w umowie PK  Pegimek Sp. z o. o. 
reprezentowanym przez: 

1. . Jerzego Irsaka – Prezesa Zarządu 
2. . Justynę Mierzwę – Wiceprezesa Zarządu 

a: 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
zwanym/ą/ dalej Przekazującym,  
 

§ 1 
Przedmiotem umowy jest przekazanie do eksploatacji i na własność PK Pegimek Sp. z o.o.: 
 .. sieci wodociągowej zlokalizowanej w ……………………….…, przy ulicy 

………………………………… 

na odcinku ……………………………………………………………………………………………………… 

 sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w ………………………., przy ulicy 

……………………………. 

na odcinku ………………………………………………………………………………………………………… 

którą/e Przekazujący wybudował na podstawie umowy przedwstępnej nr:…………….. z dnia 
……………. 
 

§ 2 
Na podstawie złożonego wniosku o przekazanie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z 
dn. …………………… uwzględniając postanowienia art. 31 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o 
zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1152), 
Regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków, Regulaminu rozbudowy sieci wodociągowej 
i kanalizacji sanitarnej stanowiących własność PK Pegimek Sp. z o.o Przekazujący przekazuje, a PK 
Pegimek Sp. z o.o. przejmuje odpłatnie do eksploatacji i na własność: 
 

a) sieć wodociągową 

Lp. średnica 
(mm) 

materiał długość 
(m) 

wartość 
netto (zł) 

 studnie wartość łączna 
netto (zł) 

Ilość wartość netto (zł) 
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b) sieć kanalizacji sanitarnej 

Lp. średnica 
(mm) 

materiał długość 
(m) 

wartość sieci netto 
(zł) 

Ilość studni (szt.) wartość łączna 
netto (zł) 

       

       

 
 

§ 3 
1. Przekazujący oświadcza, że wymieniona w § 2 sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej 

wybudowane zostały zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi i stanowią jego własność. 
2. Wymieniona w § 2 sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej zostały odebrane protokołem odbioru 

końcowego nr ………… z dn. …………… stwierdzającym sprawność techniczną wybudowanych 
sieci. 

3. Równocześnie z przekazaniem sieci, w dacie podpisania umowy Przekazujący ceduje na PK 
Pegimek Sp. z o.o. przysługujące mu wobec wykonawcy uprawnienia z tytułu gwarancji i rękojmi. 

§ 4 
l . *Strony zgodnie ustalają, że przekazanie przez Przekazującego na rzecz PK Pegimek Sp. z o.o. sieci 

wodociągowej, o której mowa w § 2, następuje za wynagrodzeniem wynoszącym: 
……………………….zł (słownie: ……………………………………………………. zł), 
stanowiącym ……...... % wartości sieci. 

2. *Strony zgodnie ustalają, że przekazanie przez Przekazującego na rzecz PK Pegimek Sp. z o.o., sieci 
kanalizacji sanitarnej o której mowa w § 2, następuje za wynagrodzeniem wynoszącym: 
……………….. zł (słownie: ……………………………………………………. zł), stanowiącym 
……….. % wartości sieci. 

3. Wypłata wynagrodzenia, o którym mowa w pkt. 1* i 2*, tj. kwoty: …………………………….zł, 
(słownie: …………………………………………………... zł) nastąpi nie później niż 
………………….. w systemie ratalnym/jednorazowo, zgodnie z § 8 Regulaminu rozbudowy sieci 
wodociągowej i kanalizacji sanitarnej stanowiących własność PK Pegimek Sp. z o.o , w formie 
przelewu na rachunek bankowy Przekazującego nr ……………………………………………….. 

4. W przypadku Przekazującego będącego płatnikiem VAT do wyżej wymienionych kwot należy 
doliczyć podatek VAT w wysokości ustawowej. 

 
§ 5 

PK Pegimek Sp. z o.o. od daty podpisania niniejszej umowy przejmuje na siebie wszystkie obowiązki 
wynikające z wymogów utrzymania i eksploatacji urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacji 
sanitarnej*, w tym usuwanie awarii. 

 
§ 6 

W sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1152) 
wraz z aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.  

 
 

§ 7 
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Spory mogące wyniknąć na tle realizacji umowy rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla PK Pegimek 
Sp. z o.o. 
 

§ 8 
Umowę sporządzono w trzech egzemplarzach, jeden dla Przekazującego i dwa dla PK Pegimek Sp. z 
o.o. 

§ 9 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Komunalne Pegimek Spółka z 

o.o., 21-040 Świdnik; Al. Lotników Polskich 5; tel. 81 75 120 44; e-mail: biuro@pegimek.swidnik.pl . 
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych – e-mail: iod@pegimek.swidnik.pl . 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

a. wykonania zawartej z Panią/Panem umowy, a  podstawą prawną przetwarzania  jest wykonanie 
umowy, której  jest  Pani/Pan  stroną  lub podjęcie działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem 
umowy; 
b. dochodzenia ewentualnych roszczeń i obrony przed nimi, co stanowi prawnie uzasadniony interes 
administratora; 
c.  do  celów  podatkowych  i  rachunkowych,  na  podstawie  ustawy  o rachunkowości i ordynacji 
podatkowej. 

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane organom upoważnionym do ich otrzymania na 
podstawie przepisów prawa, osobom współpracującym na podstawie umów cywilnoprawnych z PK 
Pegimek Spółka z o.o., jeżeli wynika to z zakresu ich kompetencji oraz podmiotom świadczącym dla 
PK Pegimek Spółka z o.o. usługi w zakresie ochrony fizycznej oraz serwisu i utrzymania systemów 
alarmowych, informatycznych oraz oprogramowania. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy, a po tym czasie przez okres 
wymagany prawem do celów rozliczeń podatkowych oraz przedawnienia ewentualnych roszczeń. 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do przekazanych danych 
osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do 
przenoszenia danych. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do niesienia  skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem koniecznym do zawarcia z Panią/Panem 
umowy.   

9. Procedura realizacji praw osób, których dane dotyczą znajduje się na stronie internetowej PK Pegimek 
Sp. z o.o. pod adresem: www.pegimek.swidnik.pl  w zakładce RODO oraz w siedzibie spółki przy 
Al. Lotników Polskich 5 w Świdniku oraz w ZWiK przy ul. Janusza  Kusocińskiego 86 w Świdniku.  

 
 
*niepotrzebne skreślić 

 
 
 
Przekazujący PK Pegimek Sp. z o.o. 

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

 



……………………………………………     (Załącznik nr 5) 
                (Imię i nazwisko) 
 

…………………………………………… 

 
…………………………………………… 
            (Adres zamieszkania) 
 

 

Oświadczenie o braku zgody na notarialne ustanowienie służebności przesyłu  

oraz o wyrażeniu zgody na wejście i wjazd na teren nieruchomości. 

 

 Oświadczam że nie wyrażam zgody na notarialne ustanowienie służebności przesyłu 

na rzecz Przedsiębiorstwa Komunalnego PEGIMEK Sp. z o.o. w Świdniku, dla działki 

zlokalizowanej w miejscowości …………………………………., oznaczonej numerem 

geodezyjnym …………………….. dla której Sąd Rejonowy w ………………………. 

Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę wieczystą nr …………………………………, 

której to nieruchomości jestem właścicielem/współwłaścicielem.* 

Oświadczam że nieodpłatnie wyrażam zgodę dla Przedsiębiorstwa Komunalnego 

PEGIMEK Sp. z o.o. w Świdniku na każdorazowe wejście i wjazd sprzętem na wyżej 

wymienioną nieruchomość w celu wykonania prac projektowych i robót związanych 

z przebudową, budową, eksploatacją, konserwacją, modernizacją oraz wszelkimi naprawami 

i remontami, jak również usuwaniem awarii sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej. 

 

 

 

*Niepotrzebne skreślić. 


