
WNIOSEK  O ZAWARCIE UMOWY PRZEDWSTĘPNEJ PRZEJĘCIA URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I/LUB 

KANALIZACYJNYCH 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Liszki, dnia …................................... 

       LIKOM Sp. z o.o. 

                      ul. Mały Rynek 36 

       32-060 Liszki 

Wnioskodawca (INWESTOR): 

Imię i nazwisko/ nazwa firmy.......................................................................................................................... 

 

Adres............................................................................................................................................................... 

tel......................................................................e-mail.................................................................................... 

NIP.....................................................................REGON.................................................................................. 

 

Wnioskuję o odpłatne przejęcie odcinka projektowanej sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej 

zlokalizowanej na niżej wymienionych działkach, zgodnie z wydaną przez LIKOM Sp. z o.o. informacją 

techniczną znak: ....................................... z dnia …............................., oraz zgodnie z przedstawioną trasą na 

załączniku graficznym. 

➢ sieć wodociągowa z rur .............................................................................. L = ….................................. 

 zlokalizowana na działkach nr  ….............................................................................................................. 

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

 w miejscowości ….................................................................................................................................... 

 miejsce włączenia – działka nr ….............................................................................................................. 

 planowany termin przekazania w/w odcinka sieci ................................................................................... 

➢ sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej / ciśnieniowej z rur ................................................................. 

L = …...................................................................................................................................................... 

zlokalizowana na działkach nr …............................................................................................................ 

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

w miejscowości ….................................................................................................................................. 

miejsce włączenia – działka nr …........................................................................................................... 

planowany termin przekazania w/w odcinka sieci ................................................................................ 

 

Dodatkowe uwagi : ............................................................................................................................................ 

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



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

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 Wnioskodawcy) 

Załączniki : 

1. Kopia Informacji technicznej. 

2. Wypis z ewidencji gruntów. 

3. Koncepcja przebiegu projektowanej sieci wodociągowej/kanalizacyjnej. 

 

 

 

 


