
 
 

 
 

 

   
 

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY 

O ZAOPATRZENIE W WODĘ I/LUB ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW 

 

WNOSZĘ O ZAWARCIE UMOWY: 

 □ o zaopatrzenie w wodę      

 □ o odprowadzanie ścieków 

Dla nieruchomości zlokalizowanej w miejscowości …..………………………………………. 

nr budynku/działki ……..…………………………………………….………………………… 

 

DANE ODBIORCY USŁUG: 

Imię i nazwisko / nazwa firmy:………………………………………………………………… 

adres zamieszkania/siedziby firmy:…………………………………………………………..... 

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

PESEL/NIP firmy:…………………………………………………………………………...…. 

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

 

DANE WŁAŚCICIELA (w przypadku gdy właściciel jest inny niż Odbiorca usług) 

Imię i nazwisko / nazwa firmy:………………………………………………………………… 

adres zamieszkania/siedziby firmy:…………………………………………………………..... 

NIP firmy:………………………………………………………………………………………. 

 

ADRES KORESPONDENCYJNY: …………………………………………………………..

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

 

WODA POBIERANA NA CELE: 

□ gospodarstwa domowego 

□ przemysłowe 

□ handlowo-usługowe 

□ budowlane 

□ inne …………………………………………………………………………………………. 

 

Miesięczne zapotrzebowanie wody wynosi  ……...…. m3/miesiąc  (ilość osób korzystających 

z wody pomnożone przez normatyw tj. 3m3) 

 

RODZAJ ODPROWADZANYCH ŚCIEKÓW: 

□ bytowe 

□ przemysłowe 

□ nieruchomość jest wyposażona w bezodpływowy zbiornik nieczystości ciekłych 

   (szambo)/przydomową oczyszczalnię ścieków 



 

OŚWIADCZENIE OKREŚLAJĄCE TYTUŁ PRAWNY DO NIERUCHOMOŚCI 

Oświadczam, iż posiadam tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, wynikający z: 

□ własności 

□ współwłasności (określenie udziału we współwłasności, dane współwłaścicieli) 

   ………………………………………………………………………………………………… 

□ dzierżawy 

□ najmu 

□ inne formy prawne …………………………………………………………………………. 

 

Dokumentem potwierdzającym powyższy tytuł prawny do nieruchomości jest : 

 

…………………………………………………………………………………………………. 
Rodzaj dokumentu (np. akt notarialny, księga wieczysta) 

 

 

Liszki, dnia ………………                                        …………………………………………. 
  Czytelny podpis 

 

Numer wodomierza: ……………………….…. 

 

ZAŁĄCZONE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA 

□ REGON □ KRS □ NIP  

□ pełnomocnictwo □ zgody współwłaścicieli  

□ protokół zdawczo – odbiorczy  □ inne …………………………………………………… 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH: 

1. 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 z uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych), informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych 

jest Likom Sp. z o.o. z siedzibą w Liszkach (32-060), ul. Mały Rynek 36. Dane kontaktowe do 

Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Likom Sp. z o.o.: iod@likom.biz 

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

administratorze wynikającym z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2018r. poz. 1152). 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz dalej, przez okres 

10 lat od momentu całkowitej deinstalacji przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego lub okres 

ewentualnego dochodzenia roszczeń z umowy wynikających. 

4. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane: 

▪ dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator, w celu utrzymania ciągłości 

oraz poprawności działania systemów IT, 

▪ podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską w celu dostarczenia 

korespondencji, 

▪ upoważnionym z mocy prawa podmiotom na udokumentowany wniosek. 

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. 

6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony 

danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 



narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, numeru PESEL oraz 

adresu zamieszkania lub do korespondencji jest dobrowolne, przy czym jest również warunkiem 

rozpatrzenia niniejszego Wniosku. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w postaci numeru 

telefonu oraz adresu e-mail nie jest warunkiem rozpatrzenia niniejszego Wniosku ma na celu 

przyspieszenie jego rozpoznania i ułatwienie kontaktu z Panią/Panem. 

 

 

Odbiorca Usług oświadcza, że: 

1. Podane wyżej dane są zgodne ze stanem faktycznym na dzień złożenia wniosku. 

2. Wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych przez Likom Sp. z. o.o., 

na potrzeby realizacji niniejszego wniosku na podanych powyżej warunkach. 

3. Wyraża zgodę na otrzymywanie powiadomień o przewidzianych przerwach w dostawie 

wody na poniższy adres e-mail. 

E-mail: ………………………………………………………………………………………. 
                                                                  

 

□ Umowę podpiszę osobiście w siedzibie Likom Sp. z o.o. – ul. Mały Rynek 36,  

32-060 Liszki 

□ Proszę o przesłanie umowy pocztą, zobowiązuję się do odesłania jednego podpisanego 

egzemplarza do siedziby Spółki 

 

 

 

Liszki, dnia …………………….                                      …………………………………… 
             Czytelny podpis 


