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Wypełnia usługodawca (LPWiK S.A.)
Nr Sprawy: ...............................................................
Osoba prowadząca: .................................................
Uwagi: ......................................................................
………….......................................................................
..................................................................................

Miejsce na pieczęć wpływu do BOK LPWiK S.A.

Dane wnioskodawcy: (strona umowy)
1. Imię i nazwisko/ nazwa firmy: ……………………………………………………………………………………………………………….
2. Adres zamieszkania i dane:
4. Dane dodatkowe: (nie są niezbędne dla zawarcia umowy)
miejscowość: ………………………………………………………..
kod pocztowy: ………………………………………………………
ulica: …………………………………………………………………….
telefon: ………………………………………………………………..
3. Adres siedziby i dane firmy: (wypełnić jeśli potrzebne)
miejscowość: ………………………………………………………..
kod pocztowy: ………………………………………………………
ulica: …………………………………………………………………….
telefon: …………………………………………………………………
NIP: ………………………………………………………………………

PESEL: …………………………………………………………………..
e-mail: ………………………………………………………………….
5. Dane Korespondencyjne: (wypełnić jeśli potrzebne)
miejscowość: ………………………………………………………..
kod pocztowy: ………………………………………………………
ulica: …………………………………………………………………….

Uwagi: w przypadku działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne wypełnić wszystkie pola.

Wniosek dotyczy: (zakreślić wybrane)
1. Zawarcie umowy na:
 odbiór ścieków
 dostawę wody
przemysłowych1)
2. Typ umowy:
 umowa na czas
nieokreślony

 umowa nas czas określony (określić proponowany czas trwania) ……………………
W przypadku ścieków przemysłowych zwierających substancje szczególnie szkodliwe umowa tylko na
czas określony tj. na czas ważności pozwolenia wodnoprawnego.

3. Zmiany obowiązującej umowy:
 przedłużenie okresu obowiązywania umowy



 odbiór ścieków przemysłowych
zawierających substancje szczególnie
szkodliwe2)

(proponowana data)……………………………………………………………...

inne……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Lokalizacja i charakterystyka obiektu: (zakreślić wybrane)
1. Lokalizacja obiektu:
miejscowość: ……………………………………………………………………………………………….
ulica: ……………………………………………………………………………………………………………
nr posesji/działka: ………………………………………………………………………………………..
obręb: ………………………………………………………………………………………………………….
2. Rodzaj obiektu/budynek: (zakreślić wybrane)
 usługowy
 produkcyjny
3. Obiekt: (zakreślić wybrane)



istniejący



projektowany



inny…..………………………………...………………………………



w rozbudowie/przebudowie
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Oświadczam, iż posiadam tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, wynikający z: (zakreślić wybrane )
 własność
 współwłasność (w przypadku współwłasności wymagane oświadczenie współwłaściciela)
 użytkowanie wieczyste




najem
dzierżawa



inne* (nieuregulowany stan prawny – wymagane oświadczenie*, decyzja o powierzeniu w zarząd*,

inny tytuł prawny*)……………………………………………………………………………………………………………………………
Dokumentem potwierdzającym powyższy tytuł prawny do nieruchomości jest**:
............................................................................................................................................................................
**należy wskazać dokument, z którego wynika tytuł prawny do nieruchomości (np. nr Księgi Wieczystej, numer aktu notarialnego, określenie
notariusza, data zawarcia)

Uwagi wnioskodawcy:
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
Oświadczenie wykorzystania wody na cele:
a) zaopatrzenie w wodę ludności – w ilości ok. ………… m3 miesięcznie, albo
b) inne – w ilości ok. ………… m3 miesięcznie.
Do niniejszego wniosku załączam: (zakreślić wybrane)
 deklaracja odbiorcy - załącznik nr 1 do wniosku (należy załączyć w każdym przypadku)
 wynik bakteriologicznego badania wody (w przypadku czasowo zamkniętych przyłączy)
 kserokopię tytułu prawnego ( tj. umowa najmu, dzierżawy, oświadczenie o nieuregulowanym stanie prawnym, decyzja
administracyjna, postanowienie sądu )

umowa o zawiązaniu spółki (w przypadku spółek cywilnych),
uchwały o powołaniu zarządu wspólnoty, uchwała o wyborze zarządcy, umowa o zarządzanie
nieruchomością (w przypadku wspólnot mieszkaniowych)
 aktualne pełnomocnictwa do reprezentowania/ zawarcia umowy w imieniu Wnioskodawcy
 oświadczenie współwłaścicieli do zawarcia umowy (w przypadku współwłasności nieruchomości)
 protokół przekazania stanów wodomierza (w przypadku zmiany właściciela)





wypowiedzenie umowy (w przypadku zmiany właściciela, zmiany umowy z wod. na wod.-kan. itp.)



pozwolenie wodnoprawne (w przypadku odprowadzania ścieków przemysłowych zwierających substancje szczególnie szkodliwe)



inne...........................................................................................................................................................



oświadczam, że zapoznałem się z „Informacją na temat przetwarzania danych osobowych”,
udostępnioną przez Administratora tj. LPWiK S.A. (pole obowiązkowe),
zobowiązuję 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) (obowiązkowe w przypadku udostępniania
Administratorowi danych osób trzecich),
wyrażam zgodę na przetwarzanie przez LPWiK S.A. moich danych osobowych takich jak adres e-mail,
oraz PESEL, które podane zostały przeze mnie dobrowolnie w formularzu w celu usprawnienia
obsługi klienta oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy. Jednocześnie
rozumiem, iż zgoda może być w dowolnym momencie cofnięta, bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed wycofaniem tejże zgody(obowiązkowe w
przypadku udostępniania powyższych danych),





- Wypełnia Klient

- Wypełnia pracownik LPWiK S.A.

*

niepotrzebne skreślić
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świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym wniosku nieprawdy, zgodnie z art. 233
Kodeksu Karnego, potwierdzam poprawność zamieszczonych w niniejszym wniosku danych (pole
obowiązkowe).

……………………………………………………………
data

…………………………………………………………………………….
czytelny podpis

1) Ścieki przemysłowe – ścieki niebędące ściekami bytowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi, powstałe w związku z prowadzoną
przez zakład działalnością handlową, przemysłową, składową, transportową lub usługową także będące ich mieszaniną ze ściekami innego
podmiotu, odprowadzane urządzeniami kanalizacyjnymi tego zakładu (Dz. U. nr 123 poz. 858 rok 2006).
2) Ścieki przemysłowe zawierające substancje szczególnie szkodliwe – ścieki zdefiniowane na podstawie wykazu substancji szczególnie
szkodliwych, załączonego do Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 czerwca 2019r. w sprawie substancji
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga
uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.
3) 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)
4) 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
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