
[Miejscowość], dnia … r. 

…………………………………………….. 

[Imię i nazwisko/nazwa Wnioskodawcy] 
 

…………………………………………….. 

[adres zamieszkania lub siedziby] 
 

…………………………………………….. 

[adres do korespondencji] 
 

…………………………………………….. 

[NIP/PESEL] 
 

…………………………………………….. 

[tel. kontaktowy] 
 

…………………………………………….. 

[adres e-mail] 
 

…………………………………………….. 
 

 

Łobeskie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. 

ul. Wojska Polskiego 17; 73-150 Łobez 

 

WNIOSEK 

o zawarcie umowy na dostarczanie wody / i odprowadzanie ścieków* 

 

 
I. OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI LUB OBIEKTU 

 

Lokalizacja nieruchomości / obiektu *, którego dotyczy wniosek: 

 
 miejscowość: ……………………………………………………………. 

 gmina: …………………………………………………………………… 

 ulica: ……………………………………………………………………… 

 numer: …………………………………………………………………… 

 numer działki geodezyjnej: …………………………………………….. 

 
 

II. DANE OKREŚLAJĄCE PRZYSZŁEGO ODBIORCĘ 

 

1. Sposób rozliczania za pobraną wodę za pomocą:  

 wodomierza 

2. Woda pobierana będzie na cele:  

 socjalno – bytowe  

- ilości: …………… m
3
/m-c 

 produkcja żywności i farmaceutyczne 

- ilości: …………… m
3
/m-c 

 

 produkcyjne i pozostałe 

- ilości: …………… m
3
/m-c 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

miejsce na prezentatę –  

potwierdzenie złożenia wniosku przez 
przedsiębiorstwo 



3. Sposób rozliczania za odprowadzanie ścieków za pomocą: * 

 wodomierza 

 przepływomierza 

4. Odprowadzane ścieki będą o charakterze:  

 bytowym 

- ilości: …………… m
3
/m-c 

 przemysłowym 

- ilości: …………… m
3
/m-c 

5. Na korzystanie z nieruchomości Usługobiorcę uprawnia tytuł prawny wynikający z: własności / 

użytkowania wieczystego / dzierżawy / zarządu i inne ……………………………………* 

 
III. ZAŁĄCZNIKI 

 

1. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS 

2. REGON 

3. Nr NIP 
 

Oświadczam, iż dane przedstawione w niniejszym wniosku odpowiadają stanowi faktycznemu oraz 

wyrażam zgodę na ich przetwarzanie przez Łobeskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o.  

ul. Wojska Polskiego 17, 73-150 Łobez, dla potrzeb zawarcia i realizacji umowy. O przysługującym  

mi prawie do wglądu i poprawienia tych danych zostałem poinformowany. 

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

(wniosek wypełnił)      (własnoręczny podpis wnioskodawcy) 

 
 

IV. OPIS TECHNICZNY NIERUCHOMOŚCI (wypełnia Przedsiębiorstwo w Łobzie) 

 

Miejsce dostawy wody: ……………………………………………………………………………………………… 

Przyłącze wodociągowe z odpowiedzialnością/bez odpowiedzialności* 

Granice odpowiedzialności: …………………………………………………………………………………………. 

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

Kategoria odbiorcy wody, ze względu na cele: socjalno – bytowe, produkcji żywności i farmaceutyczne, 

produkcyjne i pozostałe. 

Miejsce odbioru ścieków: ……………………………………………………………………………………………. 

Kanalizacja sanitarna z odpowiedzialnością/bez odpowiedzialności* 

Granice odpowiedzialności: …………………………………………………………………………………………. 

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

Kategoria odbiorcy ścieków, ze względu na charakter: bytowe/przemysłowe*. 

 
 

 
* - niepotrzebne skreślić 


