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Dane  wnioskodawcy: (właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego) 

1. Imię i nazwisko*/ nazwa: ………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. Adres zamieszkania/ siedziby i dane: 

miejscowość: ……………………………………………………….. 

kod pocztowy: ……………………………………………………… 

ulica: ……………………………………………………………………. 

NIP: ……………………………………………………………………… 

telefon: ………………………………………………...……………… 

  PESEL**: …………..………………………………………………….. 

Email**:………………………………………………………………… 

 

3.   Adres do korespondencji: (wypełnić jeśli potrzebne) 

Imię i nazwisko*/ nazwa*: 

…………………………………………………….………………………. 

…………………………………………………….………………………. 

miejscowość: ……………………………………………………….. 

kod pocztowy: ……………………………………………………… 

  ulica: ……………………………………………………………………. 

Wniosek dotyczy: (zakreślić wybrane) 

1. Zawarcie umowy na: 

dostawę wody          odbiór ścieków bytowych  

2. Typ umowy: 
umowa na czas 

         nieokreślony                     
umowa nas czas określony (określić proponowany czas trwania) ………………………                                   

 
Lokalizacja i charakterystyka obiektu: 

1. Lokalizacja obiektu: miejscowość: ……………………………………………………………………………………………….

 ulica: …………………………………………………………………………………………………………… 

 nr posesji/działka: ……………………………………………………………………………………….. 

 obręb: …………………………………………………………………………………………………………. 

2. Liczba lokali w budynku wielolokalowym: .………………….…………………………………………………………………………

3. Obiekt: (zakreślić wybrane)  

    istniejący projektowany w rozbudowie/przebudowie  
 

Oświadczenie wykorzystania wody na cele: 

a) zaopatrzenie w wodę ludności – w ilości ok. ………… m3 miesięcznie, albo 

b) inne – w ilości ok. ………… m3 miesięcznie. 

 

Uwagi wnioskodawcy: 

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

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

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

 

 

  

 

 
Miejsce na pieczęć  wpływu do BOK LPWiK S.A. 

Wypełnia usługodawca (LPWiK S.A.) 

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

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

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

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

.................................................................................. 
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Do niniejszego wniosku załączam: (zakreślić wybrane) 

schemat wewnętrznej instalacji wodociągowej budynku (należy załączyć w każdym przypadku z wyjątkiem przypadku 

zmiany właściciela/zarządcy), 

oświadczenie o spełnieniu warunków art. 6, ust 6,6A ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i                                                                 

zbiorowym odprowadzaniu ścieków - załącznik nr 2 (należy załączyć w każdym przypadku), 

wniosek o zawarcie umowy do lokali w budynku wielolokalowym wraz z załącznikami (należy załączyć w 

każdym przypadku z wyjątkiem przypadku zmiany właściciela/zarządcy), 

uchwała/pełnomocnictwo o wyborze właściciela/zarządcy występującego w imieniu lokatorów (należy 

załączyć w każdym przypadku), 

uchwały o powołaniu zarządu wspólnoty, umowa o zarządzanie nieruchomością (w przypadku wspólnot               

mieszkaniowych) 

wynik bakteriologicznego badania wody (w przypadku czasowo zamkniętych przyłączy) 

protokół przekazania stanów wodomierza (w przypadku zmiany właściciela/ zarządcy) 

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

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

Oświadczenia i zgody: 

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 

RODO 1) wobec osób fizycznych, których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem  

i udostępniam Administratorowi w celu ustalenia reprezentanta2) (obowiązkowe w przypadku udostępniania 

Administratorowi danych osób trzecich), 

wyrażam zgodę na przetwarzanie przez LPWiK S.A. moich danych osobowych takich jak numer 

telefonu, 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), 

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) 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    

** dane nie są niezbędne dla zawarcia umowy 

 


