…..........................................
(miejscowość, data)

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O ZAOPATRZENIE W WODĘ
I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW dla podmiotów gospodarczych
Niniejszym wnoszę o zawarcie umowy (zaznaczyć właściwe): o zaopatrzenie w wodę/ o odprowadzanie
ścieków, dla nieruchomości położonej przy ul. ….......................................... nr…............
w..…..….........................., nr księgi wieczystej/ nr działki .......................................................................
Tytuł prawny do dysponowania nieruchomością (zaznaczyć właściwe): własność/
najem/
dzierżawa/
użyczenie, inny (wskazać jaki) …..................................................................................................................

DANE

WNIOSKODAWCA

PEŁNOMOCNIK

Imię i nazwisko
Ulica
Kod pocztowy i miejscowość
Adres korespondencyjny
( jeżeli jest inny niż wyżej)
NIP, REGON
Nr telefonu
e-mail
Tożsamość Wnioskodawcy potwierdzono na podstawie:
Nazwa dokumentu

Seria i numer

Data wydania

..……………………………………….
czytelny podpis Wnioskodawcy/Pełnomocnika
Załączniki do wniosku:
[ ] dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości;
[ ] dowód osobisty Wnioskodawcy/Pełnomocnika do wglądu;
[ ] upoważnienie dla Pełnomocnika do działania w imieniu i na rzecz Wnioskodawcy;
[ ] protokół zdawczo-odbiorczy ze stanu odczytu wodomierza na dzień przekazania/przejęcia nieruchomości;
[ ] oświadczenie właściciela nieruchomości dotyczące zgody na zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
wraz z umową najmu/dzierżawy/użyczenia pomiędzy właścicielem a najemcą/dzierżawcą/użyczającym (w przypadku umów
najmu/dzierżawy/użyczenia).
Oświadczenia:
1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lądek
Zdrój oraz z Taryfami i Cennikiem Usług “Lądeckich Usług Komunalnych” Sp. z o.o. oraz akceptuję ich treść.
2. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez “Lądeckie Usługi Komunalne” Sp. z o.o. swoich danych
osobowych dla wszystkich czynności związanych z realizacją niniejszego wniosku.
3. Oświadczam, że działam za zgodą i wiedzą współwłaścicieli.

*) 1) Zgodnie z art. 13 ust.1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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) – dalej: RODO,
informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych są: Lądeckie Usługi Komunalne sp. z o. o. z siedzibą w
Lądku-Zdroju przy ul. Fabrycznej 7a
2) Na podstawie obowiązujących przepisów, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można
kontaktować się:

• listownie na adres: Lądeckie Usługi Komunalne sp. z o. o., ul. Fabryczna 7a, 57-540 Lądek-Zdrój, 74 814 63 45
• przez e-mail: sekretariat@lukladek.pl
3) Dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem z Panią/Panem umowy będą przetwarzane w następujących
celach:

• związanych z realizacją podpisanej z Panią/Panem umowy,
• związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, odszkodowań,
• udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pisma, wnioski i skargi,
• udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach.
4) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest:

• niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust.
1 lit. b RODO),
• konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
• niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6
ust. 1 lit. f RODO).

..……………………………………….
czytelny podpis Wnioskodawcy/Pełnomocnika

