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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: (właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego)
1. Imię i nazwisko*/nazwa*: ………………………………………………………………………………………………………………….
2. Adres zamieszkania/ siedziby i dane:
3. Dane korespondencyjne: (wypełnić jeśli potrzebne)
miejscowość: ………………………………………………………..
kod pocztowy: ………………………………………………………
ulica: …………………………………………………………………….
NIP: ………………………………………………………………………
telefon: …………………………………………………………………
PESEL**: ……………………………….……………………………..
Email**: …………………………………….…………………………

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

Wniosek dotyczy: (zakreślić wybrane)
1. Zawarcie umowy na:

dostawę wody

odbiór ścieków bytowych

2. Typ umowy:
umowa na czas
umowa nas czas określony (określić proponowany czas trwania) ………………………
nieokreślony
W związku ze złożonym wnioskiem o zawarcie umowy na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków dla
budynku wielolokalowego:
ulica, nr: …………………………………………………………………………………………………
miejscowość: …………………………………………………………………………………………
Wnioskuje o zawarcie umowy indywidualnej z osobą korzystającą z lokalu tj.:
Imię i nazwisko*/ nazwa* firmy: …………………………………………………………………..……………………………….
Ulica, numer budynku, lokalu:…………..……………………………………………………………………………………….
PESEL**: ………………………………………………………NIP*…….…………….………………………………………..……..
telefon: ……………………………………………… e-mail**.………………………………………………………………...…..
Ilość wodomierzy w lokalu ………………………………………………………………………………………………………..
UWAGA: w przypadku większej liczby lokali - wypełnić załącznik nr 1 do wniosku
Tytuł prawny do dysponowania lokalem, wynika z: (zakreślić wybrane)
własność
współwłasność
najem/dzierżawa

inne…………..…………………….

Oświadczenie wykorzystania wody na cele:
a)
zaopatrzenie w wodę ludności – w ilości ok. ………… m3 miesięcznie, albo
b)
inne – w ilości ok. ………… m3 miesięcznie.

Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A, ul. Nowodworska 1, 59-220 Legnica

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY
NA DOSTARCZENIE WODY*/ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW*
LOKAL W BUDYNKU WIELOLOKALOWYM

F-6.4/02
Wydanie 6
z dnia 10.02.2022
Strona 2/2

Uwagi wnioskodawcy:
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
Do niniejszego wniosku załączam: (zakreślić wybrane)
załącznik nr 1 - wykaz lokatorów objętych wnioskiem o zawarcie umowy indywidualnej (należy załączyć w
przypadku gdy wniosek dotyczy więcej niż 1 lokalu),
aktualne pełnomocnictwa do reprezentowania/ zawarcia umowy w imieniu wnioskodawcy
protokół przekazania stanów wodomierza (w przypadku zmiany właściciela)
wypowiedzenie umowy (w przypadku zmiany właściciela)
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
RODO1) 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 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

