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WNIOSEK O WYDANIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA DO SIECI 
WODOCIĄGOWEJ I/LUB KANALIZACJI SANITARNEJ* 

DANE PODMIOTU UBEGAJĄCEGO SIĘ O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI 
1. Imię  i nazwisko / Nazwa firmy i NIP: 

2. Adres zamieszkania/siedziby podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci: 

3. Telefon:** 4. E-mail:** 

OKREŚLENIE  POTRZEB  PODMIOTU UBEGAJĄCEGO SIĘ O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI 

5. Informacja o przeznaczeniu i sposobie wykorzystywania nieruchomości/obiektu (należy zaznaczyć właściwy kwadrat): 
 

budynek mieszkalny jednorodzinny     budynek mieszkalny wielorodzinny       zabudowa mieszkalno-usługowa 
 

obiekty produkcyjne  nadbudowa, rozbudowa, dobudowa obiektu   inne……………………………………………….. 
 

W tym łączna ilość lokali mieszkalnych……………………………  
 

6. Lokalizacja nieruchomości lub obiektu który ma zostać przyłączony / Adres /  Nr działki / Miejscowość 

7. Średniodobowe zapotrzebowanie wody:   

Qd  = ................ [m3/d] - cele bytowe 

Qd  = ................ [m3/d] - cele technologiczne 

Qd  = ................ [m3/d] - cele przeciwpożarowe 

Qd = ................ [m3/d] - cele inne 

8.Maksymalny dobowy i godzinowy przepływ wody:  

Qd.max.= ................ [m3/d] 

Qh. max. = ................ [m3/h] 

9. Średniodobowy przepływ odprowadzanych ścieków: 
 

Qśd = ................ [m3/d] 

10. Ładunki zanieczyszczeń: 
 
ŁdBZT5 =……… [kgO2/d] 

11. Rodzaj ścieków (należy zaznaczyć właściwy kwadrat) 
     Ścieki bytowe 
     Ścieki  przemysłowe 

 

12. Planowany  termin: 

 poboru  wody              od  …....….……………………. 
 dostarczania  ścieków  od  ……………………………… 

13. Nieruchomość  posiada  własne ujęcie  wody :      

      Tak 

       Nie              
14. Do wniosku załączam: 

      plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci oraz 
innych       obiektów i sieci uzbrojenia terenu 
      odpis  z  właściwego  rejestru (w przypadku przedsiębiorców) 
      plan sytuacyjno-wysokościowy w skali 1:500 (mapa do celów projektowych) ** 
      tytuł prawny do nieruchomości (tj. nr księgi wieczystej, wypis z rejestru gruntów) ** 

OŚWIADCZENIE  OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O PRZYŁĄCZENIE 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku w celu podjęcia działań niezbędnych do 
przyłączenia mojej nieruchomości do sieci, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000) oraz zgodnie klauzulą 
informacyjną załączoną do niniejszego wniosku.  

                                                                                . 
                 Dnia ……………………………………………………………                                                  Podpis …………………………….…………………. 
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 Proszę o przesłanie warunków technicznych/informacji technicznej pocztą 

 Warunki techniczne odbiorę osobiście w biurze Likom Sp. z o. o. 
 
Dodatkowe informacje i uwagi Zleceniodawcy: 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................. 

 
 

 Załącznik do wniosku opracowania warunków przyłączenia 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
do przetwarzania danych osobowych 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: 
Likom Sp. z o.o. z siedzibą w Liszkach (32-060), ul. Mały Rynek 36 (dalej „Likom”), informuje, że jest 
administratorem danych osobowych przekazanych w związku z niniejszym wnioskiem (dane 
kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@likom.biz).  
Dane osobowe będą przetwarzane przez Likom w zakresie i celu niezbędnym do realizacji przedmiotu 
wniosku, w tym obowiązków prawnych ciążących na Likom, a w szczególności wykonania przez Likom 
zadań realizowanych w interesie publicznym. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest 
jednocześnie niezbędne do podjęcia przez Likom działań związanych z przedmiotem wniosku.  
Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych i ich sprostowania, uzupełnienia, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania danych osobowych - poprzez przesłanie swojego żądania na adres: iod@likom.biz, a 
także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z naruszeniem przepisów o 
ochronie danych osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla wykonania 
czynności związanych z przedmiotem wniosku, a także przez okres konieczny w celu dochodzenia lub 
obrony przed roszczeniami, chyba że przepisy  prawa  przewidują dłuższy okres ich przechowywania. 
W zakresie określonym prawem, dane mogą być przekazywane operatorom pocztowym, firmom 
kurierskim, a także podmiotom świadczącym na rzecz Likom usługi doradcze, podmiotom 
zapewniającym obsługę informatyczną działalności Likom oraz archiwom.  
Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych dostępnych jest na stronie internetowej 
Likom pod adresem: www.likom.biz 
 
Potwierdzam zapoznanie się z powyższymi informacjami i wyrażam zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych w zakresie objętym niniejszym wnioskiem na warunkach podanych 
powyżej. 
 
 
 
        …………………………………… 
          (Czytelny podpis Zleceniodawcy) 
UWAGI LIKOM SP. Z O. O.:  
 


