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Łeba, dnia……………………. 

 

Spółka Wodna „Łeba” 

ul. Wspólna 1 

84-360 Łeba 

WNIOSEK 

o zawarcie umowy o świadczenie usług odprowadzania i oczyszczania ścieków 

 

Zwracam się z prośbą o zawarcie umowy o świadczenie usług odprowadzania i oczyszczania ścieków 

dla nieruchomości położonej w Łebie: 

przy ulicy, nr: …………………………………………………………………………………………… 

obręb: …………………, działka nr: …………………….. 

 Przewiduję maksymalne dobowe odprowadzanie ścieków na cele bytowo-gospodarcze w ilości  

Qd max= ………… m3/dobę. 

I. Dane wnioskodawcy: 

• Imię i nazwisko / firma: …………………………………………………………………………… 

• PESEL………………………………………… / NIP …………………………………………….. 

• Adres zamieszkania: ………………………………………………………………………………… 

• Adres do korespondencji: …………………………………………………………………………… 

• Telefon kontaktowy: ……………………………… e-mail: …………………………………….... 

II. Posiadam tytuł prawny do korzystania z obiektu (własność, współwłasność, dzierżawa, najem, 

użytkowanie, zarząd, stan prawny nieuregulowany, nr pozwolenia na budowę – kto wydał): 

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

………………………………………………………………………………………………………

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

III. Oświadczam, iż przyłącze do sieci kanalizacyjnej wykonane zostało zgodnie z warunkami 

technicznymi i projektem wykonawczym decyzją z dnia…………… nr……. (dotyczy obiektów 

przyłączanych do sieci)  / przyłącze kanalizacyjne zostało wybudowane przez poprzedniego 

użytkownika w/w nieruchomości.* 

IV. Wnioskowany czas obowiązywania umowy: nieokreślony, od dnia.................do dnia ...................* 

 

V. Oświadczam, iż zgadzam się aby decyzja na niniejszy wniosek została odebrana osobiście / wysłana 

drogą pocztą na podany adres korespondencyjny / wysłana na podany adres e-mail z zwrotnym 

potwierdzeniem odbioru*.  

*niewłaściwe skreślić 
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VI. Dane zainstalowanego wodomierza głównego: 

Nr fabryczny: …………..…     

Średnica: ……………….   

 Stan: …………………m3 

na dzień………………… 

Adres zainstalowanego wodomierza: ………………………………………………………………….. 

Miejsce zamontowania wodomierza: ………………………………………………………………….. 

                                                                                                (studzienka wodomierzowa, piwnica, garaż, inne) 

 

VII. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych Spółka 

Wodna „Łeba” z siedzibą w Łebie, ul. Wspólna 1, 84-360 Łeba . Celem przetwarzania jest 

wykonanie umowy z osobą, której dane dotyczą lub do podjęcia działań poprzedzających zawarcie 

umowy, na żądanie osoby.  Dane osobowe przekazuję dobrowolnie i oświadczam, że są zgodne z 

prawdą. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i 

sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie 

ich poprawiania. 

 

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

                                                                                                         Czytelny podpis wnioskodawcy 

 

WYPEŁNIA USŁUGODAWCA 

Wnioskodawca przedstawił ……………………………………………………………………………... 

                                                                                                                    rodzaj aktu, numer 

 jako akt prawny potwierdzający możliwość do korzystania z nieruchomości, dla której zostanie 

rozpatrzony wniosek. Potwierdzam ich zgodność z oryginałem. 

 

 

……….………………………………………… 

                                                                                                                        Pieczątka i podpis osoby przyjmującej wniosek 

 

 

ZAŁĄCZNIKI: 

1. Dokument potwierdzający stan prawny do korzystania z nieruchomości (do wglądu) 

2. Dla nowych przyłączy, mapa z pomiarem geodezyjnym (warunek konieczny) 

 

UWAGA 

1. Spółka wodna „Łeba” zastrzega sobie możliwość weryfikacji stanu faktycznego -deklarowanego przez wnioskodawcę we 

wniosku oraz zastosowaniem sankcji wynikających z Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2015 r., poz. 139). 

2. Wniosek należy wypełnić czytelnie. Wniosek nieczytelny, nieprawidłowo wypełniony lub niekompletny będzie zwrócony 

wnioskodawcy celem uzupełnienia. 


