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Łomianki, dnia ……..…………………. 

Wnioskodawca  

…………………………………………………………………………. 
Nazwisko i imię lub nazwa 
 

…………………………………………………………………………. 
Adres 
 

…………………………………………………………………………. 
Telefon kontaktowy / e-mail 
 

…………………………………………………………………………. 
NIP (dotyczy firm)             PESEL (osoby fizyczne) 

 

WNIOSEK 
O ZAWARCIE/ ZMIANĘ DANYCH OBJĘTYCH UMOWĄ NA DOSTARCZANIE WODY I/LUB ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW*  

 

Proszę o zawarcie / zmianę* umowy do nieruchomości położonej w……………………………. ul………………………....................... 

nr domu/lokalu ……….……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
1. Cel dostawy wody/odbioru ścieków 

Gospodarstwa domowe        udział …………………………….% 
Użyteczność publiczna        udział …………………………….% 
Przemysł, handel, usługi        udział……………………………..% 
Inny : (określić jaki) ……………………………………………………………………………… udział……………………………..% 
 

2. Tytuł prawny do nieruchomości: 
własność 
dzierżawa/najem 
użytkowanie 
nieuregulowany stan prawny 
 

3. Czas trwania umowy: 
      nieokreślony 

określony do dnia ……………………..………………………………………………………………………………………………….. 
 

4. Miejsce zamontowania wodomierza: 
      budynek (piwnica*, inne) ……………………………………..…………………………………………………………………………... 

             studnia wodomierzowa 
      inne …………………………………………………..………………………………………………………..…………………………….
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5. Złożenie wniosku o zawarcie umowy związane jest: 
             ze zmianą właściciela nieruchomości 
             ze zmianą danych Odbiorcy usług 
             z podłączeniem do sieci wodociągowo – kanalizacyjnej* 
             z dokonaniem odbioru końcowego przyłącza wodociągowo – kanalizacyjnego* 
             inne …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
6. Przewiduję, iż z kanalizacji sanitarnej / wodociągu* przyłączonej do sieci korzystać będzie ..…...……..osób 

 
7.  Do wniosku załączam: 

 
      Dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości 
      Wypis z KRS 
      Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej 
      Inne ……………………………………………………….………………………………………………………………………………... 

 
 
Przyjmuję do wiadomości, że: 
 
1) Administratorem zebranych danych osobowych jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. z siedzibą w Łomiankach przy ulicy 

Rolniczej 244. Dane będą przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 
926 ze zm.) w celu realizacji niniejszego wniosku. 

2) Dane będą udostępniane jedynie uprawnionym podmiotom, w okolicznościach przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach. 
3) Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 
4) Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji niniejszego wniosku. 

 

 
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. moich danych osobowych dla wszystkich 
niezbędnych czynności, które mają związek z realizacja niniejszego wniosku. 

 
 
 
 

 
 

Czytelny podpis Wnioskodawcy 

 

 


