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WNIOSEK O ROZWIĄZANIE UMOWY                                                               
NA DOSTAWĘ WODY*/ODBIÓR ŚCIEKÓW* 

 

Strona 1/1 

Dane  wnioskodawcy: 
1. Imię i nazwisko*/ nazwa firmy*: ……………………………………………………………………………………………………………. 
2. Adres i dane kontaktowe: 

miejscowość: ………………………………………..……………….. 
kod pocztowy: ………………………………………………………… 
ulica: ……………………………………………………….………………. 
telefon: ………………………..……email: ………….……………… 

Wnioskuje o rozwiązanie umowy Nr…………………………. z dnia……………………………….. na świadczenie usług:  
q dostawy wody i odprowadzania ścieków       q dostawy wody        q odprowadzania ścieków    
q wraz z demontażem wodomierza                    q bez demontażu wodomierza  
Proponowany termin demontażu wodomierza:                                                                
Data …………….………….…   godzina…………………………                                                                             

1.  Adres obiektu: miejscowość: ………………………………………………………………………………………………. 
 ulica: …………………………………………………………………………………………………………… 
                                                       nr posesji/działka: …………………………………………………………………………………….…. 
 Aktualny adres do korespondencji Wnioskodawcy (proszę wypełnić, jeśli adres uległ zmianie): 

miejscowość: ……………………………………………………….. 
kod pocztowy: ……………………………………………………… 
ulica: ………………………………………………………………….…. 

 Do niniejszego wniosku załączam: (zakreślić wybrane) 

q protokół przekazania stanów wodomierza (w przypadku zmiany właściciela nieruchomości) 

q inne........................................................................................................................................................... 

Oświadczam, że zapoznałem się z „Informacją nt. przetwarzania danych osobowych”, udostępnioną przez Administratora tj. LPWiK S.A.  oraz 
zobowiązuje się do wypełnienia obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 lub art. 14 RODO3) wobec osób fizycznych, których dane 
osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem i udostępniam Administratorowi w celu ustalenia reprezentanta4).   
Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam 
własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych powyżej.  

 
 

…………………………………………………………… 
data 

  
 
……………………………………………………………………………. 

czytelny podpis 

1) Rozporządzenie 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 (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) 
2) W przypadku gdy klient/kontrahent nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie 
stosowanego obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust 4 lub art. 14 ust 5 RODO treści danego punktu oświadczenia klient/kontrahent 
nie składa (usunięcie fragmentu oświadczenia np. przez wykreślenie) 
 
 

 - Wypełnia Klient      - Wypełnia pracownik LPWiK S.A.          *     niepotrzebne skreślić 

 

 

  

 
 

Miejsce na pieczęć  wpływu do BOK LPWiK S.A. 

Wypełnia usługodawca (LPWiK S.A.) 

Nr Sprawy: ............................................................... 

Osoba prowadząca: ................................................. 

Uwagi: ...................................................................... 

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

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


	fill_6: 
	kod pocztowy: 
	ulica: 
	telefon: 
	email: 
	Data: 
	godzina: 
	fill_15: 
	fill_16: 
	kod pocztowy_2: 
	ulica_3: 
	inne: 
	data: 
	fill_7: 
	fill_1: 
	fill_2: 
	toggle_1_2: Off
	toggle_1_3: Off
	toggle_1_1: Off
	toggle_1_4: Off
	ulica_2: 
	miejscowośc: 
	toggle_1_5: Off
	toggle_1_6: Off
	toggle_1_7: Off


