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Liszki, dnia ………………… 
 

Imię i nazwisko: …………………………………………… 

Adres:………………………………………………………. 

……………………………………………………………… 

Telefon kontaktowy:……………………………………….. 

 
 

 

WNIOSEK O WYDANIE WARUNKÓW NA SUBLICZNIK  

Zwracam się z prośbą o wydanie warunków na założenie wodomierza dodatkowego 

(sublicznika) w nieruchomości / na działce nr (przy ulicy) ……………………….……………. 

w miejscowości …………………………….……… . Wodomierz ten będzie mierzył zużycie  

wody do:  

 podlewania ogródka,  
 prowadzenia gospodarstwa rolnego,  
 inne: ……………………………………………………………………………  

 
Woda ta nie będzie odprowadzana do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej. 
 
Oświadczam, że: 
I. instalacja wodociągowa na w/w posesji jest zasilana: 

 z gminnej sieci wodociągowej*, 
 wodomierz znajduje się w studzience wodomierzowej*, 
 wodomierz znajduje się w budynku*, 

 z ujęcia własnego (np. studni) *, 
II. posesja na w/w działce jest podłączona do gminnej sieci kanalizacyjnej*, 
III. w przypadku budowy przyłącza kanalizacyjnego proszę podać termin zgłoszenia     
     rozpoczęcia prac: ………………………………… 
 
UWAGI:                                                                                                           

 Proszę o przesłanie warunków technicznych pocztą*                                                                    

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

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: 
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Likom Sp. z o.o. z siedzibą w Liszkach (32-060), ul. Mały Rynek 36 (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. 
  

 

            

        .................................................................................... 
          (Podpis) 
 

*Niepotrzebne skreślić lub odpowiednio zaznaczyć. 


