
 

 

 
 

 

   

Liszki, dnia ……………………… 

Imię i nazwisko:…………………………………………………. 

Adres:……………………………………………………………. 

…………………………………………………………………… 

Telefon kontaktowy:…………………………………………….. 

 

WNIOSEK O WYDANIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA / INFORMACJI 

TECHNICZNEJ O MOŻLIWOŚCI PODŁĄCZENIA DO GMINNEJ SIECI 

WODOCIĄGOWEJ I/LUB KANALIZACYJNEJ* 

 

Lokalizacja obiektu: 

Działka nr:……………………………………………………………………………………… 

Miejscowość: ………………………………………………………………………………….. 

 

Charakterystyka obiektu:   projektowany    istniejący 

 

Charakter zabudowy i parametry: 

 Dom jednorodzinny............................................................................................................ .......................... 

 Zabudowa wielorodzinna .............................................................................................................................. 

 Zabudowa jednorodzinna....................................................................................................... ...................... 

 Zabudowa usługowa (pawilony handlowe kioski itp.)............................................................................. ..... 

 Zabudowa mieszkalno-usługowa ............................................................................................. ..................... 

 Obiekty produkcyjne (określić charakter działalności)........................................................................ ......... 

 Nadbudowa, rozbudowa, dobudowa obiektu (modernizacja, remont, adaptacja itp. określić kondygnację) 

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

 Rozdzielenie instalacji wodociągowej .......................................................................................................... 

 Inne......................................................................................................................... ...................................... 

 

Zapotrzebowanie wody wynosi (ew. ilość osób korzystających z wody): ………................. 

 

 W przypadku braku gminnej sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej w pobliżu  

nieruchomości proszę o podanie informacji technicznej o możliwości rozbudowy gminnej 

sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. 

 

 Proszę o przesłanie warunków technicznych/informacji technicznej pocztą 



 Warunki techniczne odbiorę osobiście w biurze Likom Sp. z o. o. 

 

Dodatkowe informacje i uwagi Zleceniodawcy: 

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

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

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

WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI: 

1. oświadczenie określające tytuł prawny do nieruchomości 

2. mapa sytuacyjno - wysokościowa / mapa zasadnicza, 

3. upoważnienie od współwłaścicieli 

                               

Informacje: 

➢ Warunki przyłączenia (informacja) wydawane są w kolejności wpływu w terminie do 

30 dni od daty złożenia wniosku. W przypadkach wymagającego szczegółowego 

rozeznania stanu istniejącego w terenie, termin może być wydłużony po uprzednim 

zawiadomieniu Zleceniodawcy. 

➢ Termin wydania warunków przyłączenia (informacji) liczony jest od daty dostarczenia 

wszystkich potrzebnych dokumentów do wniosku. 

➢ W przypadku niedostarczenia wymaganych dokumentów wniosek nie zostanie 

rozpatrzony.        

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: 
Likom Sp. z o.o. z siedzibą w Liszkach (32-060), Liszki 5 (dalej „Likom”), informuje, że jest 

administratorem danych osobowych przekazanych w związku z niniejszym wnioskiem (dane 

kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@likom.biz). 
Dane osobowe będą przetwarzane przez Likom w zakresie i celu niezbędnym do realizacji przedmiotu 

wniosku, w tym obowiązków prawnych ciążących na Likom, a w szczególności wykonania przez Likom 

zadań realizowanych w interesie publicznym. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest 

jednocześnie niezbędne do podjęcia przez Likom działań związanych z przedmiotem wniosku. 
Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych i ich sprostowania, uzupełnienia, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych osobowych - poprzez przesłanie swojego żądania na adres: iod@likom.biz, a 

także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z naruszeniem przepisów o 

ochronie danych osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla wykonania 

czynności związanych z przedmiotem wniosku, a także przez okres konieczny w celu dochodzenia lub 

obrony przed roszczeniami, chyba że przepisy  prawa  przewidują dłuższy okres ich przechowywania. 

W zakresie określonym prawem, dane mogą być przekazywane operatorom pocztowym, firmom 

kurierskim, a także podmiotom świadczącym na rzecz Likom usługi doradcze, podmiotom 

zapewniającym obsługę informatyczną działalności Likom oraz archiwom. 
Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych dostępnych jest na stronie internetowej 

Likom pod adresem: www.likom.biz 

 

Potwierdzam zapoznanie się z powyższymi informacjami i wyrażam zgodę na przetwarzanie 

moich danych osobowych w zakresie objętym niniejszym wnioskiem na warunkach podanych 

powyżej. 

 

 

 

        …………………………………… 

          (Czytelny podpis Zleceniodawcy) 

UWAGI LIKOM SP. Z O. O.: 


