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Zakład Oczyszczalni Ścieków       Elbląg, dnia …………………... 

ul. Mazurska 47, 82-300 Elbląg 

tel. 797 003 261 

 

ZLECENIE PRZYJĘCIA NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH 

ZLECENIODAWCA: 

Nazwa:……………………………………………………………………………………………………………… 

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

NIP:……………………………………………… Tel. kontaktowy:………………………………….................... 

 

Zlecam/my przyjęcie nieczystości ciekłych do stacji zlewnej w celu ich utylizacji w ilości: 

 nieczystości ciekłe bytowe1     ................. m3 , 

 nieczystości ciekłe z przydomowych oczyszczalni1  .................. m3 , 

 nieczystości ciekłe z kabin WC1    .................. m3 , 

 nieczystości ciekłe przemysłowe2    .................. m3 , 

 inne nieczystości ciekłe2 - …..……………………  .................. m3 . 
 

Zobowiązuję/emy się do dostarczenia w/w nieczystości zgodnie z obowiązującym regulaminem 

wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnej, za pośrednictwem firmy świadczącej usługi w tym 

zakresie, posiadającej stosowne zezwolenie, udzielone w trybie przepisów ustawy o utrzymaniu czystości  

i porządku w gminach. 

Wyrażam/my zgodę na pobranie, na mój/nasz koszt, prób dowiezionych nieczystości, celem ustalenia 

kosztu ich utylizacji* oraz wystawienie faktury VAT za badanie* i utylizację dowiezionych nieczystości. 
1 Koszt utylizacji 1m3 nieczystości ciekłych wyliczony zgodnie z „Zasadami naliczania opłat za przyjęcie 

nieczystości ciekłych i osadów nadmiernych do Zakładu Oczyszczalni Ścieków w Elblągu ul. Mazurska 47”. 
2  Koszt utylizacji 1m3 dostarczonych nieczystości zostanie wyliczony wg wzoru:  

 

X = (A/B) x C 
gdzie: 

A - średnia wartość wskaźnika ChZT w ściekach dostarczonych przez Dostawcę  

B - średnia wartość wskaźnika ChZT w ściekach dopływających do OMB Elbląg z roku poprzedniego 

C - stawka za 1m3 ścieków, zgodnie z decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wydaną przez 

Dyrektora RZGW w Gdańsku. 

 

W przypadku gdy opłata naliczona zgodnie z w/w wzorem będzie niższa niż stawka zatwierdzona przez 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wówczas obowiązywać będzie opłata zatwierdzona przez  

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. 

   
Oświadczam/my, że 

 jestem/jesteśmy – nie jestem/jesteśmy * / płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym NIP 

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

 jestem/jesteśmy */ wpisani w dniu ................. do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy  w ................................... Wydział KRS pod numerem KRS .................. . 

 jestem/jesteśmy */ wpisani w dniu ..................... do rejestru Handlowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

w ............................. Wydział Gospodarczy Dział B pod nr RH-B ....................... . 

 jestem/jesteśmy */ wpisani w dniu ..................... do rejestru ewidencji działalności gospodarczej pod nr 

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

Osoba /osoby */ reprezentująca zleceniodawcę      ............................................................................................ 

          

  */ niepotrzebne skreślić                                                                                                        ................................................ 

                                                                                                                                      (podpis zleceniodawcy) 
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Klauzula informacyjna 

W nawiązaniu do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 dotyczącego 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych, zwane dalej Rozporządzeniem. Informujemy, iż od dnia 25 maja 2018r. 

będą Państwu przysługiwały określone poniżej prawa z przetwarzaniem przez Elbląskie 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Państwa 

danych osobowych. 

Informujemy, że na podstawie art.13 Rozporządzenia, od początku jego obowiązywania, aktualne będą 

poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Elbląskie 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest  

Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

82-300 Elbląg, ul Rawska 2-4 

tel. +48 55 230 71 05 

e-mail: epwik@epwik.com.pl 

(zwane dalej Spółką) 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Spółce 

tel. +48 797 003 242 

e-mail: iod@epwik.com.pl 

3. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przetwarzania Państwa danych związanych z 

realizacją zawartych ze Spółką umów. W przypadku niepodania danych, w/w nie będzie możliwe. 

4. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i 

przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do 

wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 

5. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. 

Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. 

6. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu. 

7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowej. 

8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres  

- niezbędny do realizacji umów, 

- regulowany przepisami innych ustaw np. prawo podatkowe, ustawa o księgowości etc. 
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